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Kopiëren, vertalen, vermenigvuldigen, dis-
tribueren en verkopen in welke vorm dan 
ook, is toegestaan. 
 
 
Alle bijbelcitaten zijn afkomstig uit de 
Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV, 2004)
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Het doel is 
vermenigvuldiging 

 
Als we willen dat de kerk harder groeit 
dan de bevolking, dan zullen we kerken 
moeten vermenigvuldigen. 
 
Als een evangelist 1.000 mensen per dag 
bereikt met het evangelie, en hij zou dat 
elke dag blijven doen, dan kost het 37.000 
jaar om de hele wereldbevolking te berei-
ken. 

 
Daar staat tegenover dat 
wanneer discipelen de 
wereld ingaan en ze elk 
één discipel maken die 
op hun beurt andere 
discipelen maken, de 
hele wereld in 37 jaar 
bereikt zou worden.
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Ons hart 
 
Eenvoudig 
Ook jij kunt het! De principes zijn zo een-
voudig dat jong of oud, geschoold of on-
geschoold, iemand vanuit de stad of van 
het platte land, verlegen of  vrijmoedig, 
ervaren of een beginner het kan. Iedereen 
kan een grote invloed hebben door het 
planten van eenvoudige kerken die zich 
blijven vermenigvuldigen. 
 
 
Verschil maken 
Jij kunt een grote impact hebben op men-
sen die ver van God verwijderd zijn.  Het 
planten van kerken die zich vermenigvuldi-
gen is wereldwijd bekend als één van de 
meest effectieve manieren om het goede 
nieuws van Jezus te verspreiden. 
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Doordenderende trein 
Jij kunt het avontuur met God aangaan en 
onderdeel zijn van Gods plan! De bewe-
ging van kerken die kerken planten zal 
enorm groot zijn, wanneer de vermenig-
vuldiging begint. Het zal een beweging zijn 
die we niet kunnen controleren, maar 
gelukkig is de Heilige Geest in controle. 

 
Kleurrijk 
Je kunt overal kerken planten en met ie-
dereen! Er zijn gemeenten in verschillende 
etnische groepen en culturen,  op univer-
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siteiten en onder ongeletterde mensen in 
Afrikaanse dorpen, in Aziatische megaste-
den, in bedrijven en cafés. Overal waar 
mensen gewend zijn bij elkaar te komen, 
kunnen ze Jezus ontmoeten en kerk zijn. 
 
Net als in Handelingen 
Je leeft volgens de principes van het 
Nieuwe Testament.  De vermenigvuldiging 
van discipelen en kerken komt recht-
streeks uit de Bijbel en het boek Hande-
lingen. Het is Bijbels! 
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Geef jezelf 
Word deel van een duurzame missionaire 
strategie om de wereld te veranderen. 
Geef mensen vanaf het begin verantwoor-
delijkheid om te leiden en train mensen 
om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
Hierdoor kunnen de mensen zelfstandig 
verder groeien. Blijf op de achtergrond 
coachen en bemoedigen.! 
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Vijf stappen 
 
1. Bidden 
Bid, totdat je over mensen kunt huilen, 
vast en bid. Wandel en bid. Vraag God om 
te zien wat Hij ziet en om te voelen wat 
Hij voelt. Vraag God om een man of 
vrouw van vrede die de deur naar de har-
ten van de mensen die je wilt bereiken kan 
openen. Bid voor begrip en liefde voor de 
cultuur van de mensen die je wilt berei-
ken. Vraag God om je een specifieke 
strategie te geven. 
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2. Ontmoet 
Zoek de mensen op in hun eigen omge-
ving, ontmoet ze waar zij zich veilig voe-
len. Leg contact met hen die Jezus niet 
kennen. Beweeg je buiten je eigen christe-
lijke wereld. Zwicht niet voor de verlei-
ding en emotionele druk om teveel aan-
dacht te besteden aan problemen in je 
team die tijd en energie van je vragen. 
Zoek naar groepen mensen die nog geen 
volgers van Jezus zijn, focus je niet op de 
individuen. Als je mensen ontmoet, trek 
ze dan niet uit hun omgeving om jouw 
vrienden te ontmoeten. Ga naar hen toe 
en ontmoet hun vrienden. 
 
 
3. Maak discipelen 
Investeer in de levens van mensen. Wacht 
niet tot ze een gebed bidden om Jezus te 
accepteren en zeggen dat ze Hem willen 
volgen, voordat je in ze investeert. "Disci-
pelen maken" is een andere manier van 
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evangeliseren en bouwen aan serieuze 
relaties. Discipelen maken is er voor zor-
gen dat mensen Jezus persoonlijk leren 
kennen en leren om Hem te gehoorzamen 
en van Hem te houden. 
 
4.  Samenkomen 
Moedig degenen die je ontmoet en geeste-
lijk open zijn aan om anderen die zoekend 
zijn te ontmoeten. Gewoon voor de ge-
zelligheid, om gezamenlijke interesses te 
delen, maar ook om te bidden en om 
Gods Woord te bestuderen. Het werkt 
vaak het beste om de mensen zelf te laten 
beslissen met wie, waar en wanneer ze 
willen samenkomen. Focus op de woor-
den en verhalen van Jezus. Wacht niet tot 
mensen zeggen Jezus te willen volgen, 
voordat je ze regelmatig ontmoet en 
vriendschap met ze bouwt. Mensen uitno-
digen om samen met anderen te eten is 
vaak de beste manier om relaties aan te 
gaan en te verdiepen. Jezus zegt dat daar 
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waar twee of drie in Zijn naam samenko-
men, Hij ook bij hen is (Mat. 18:20). Dat is 
"kerk" in zijn meest eenvoudige en essen-
tiële vorm. Er is niet meer nodig om 
"kerk" te zijn. Er is meer nodig om te 
bouwen aan een gezonde en levende kerk 
(Hand. 2:41-47), maar het samenkomen 
van mensen is de start van het planten van 
een kerk. 
 
 
5. Vermenigvuldig 
Plan om te vermenigvuldigen. Leer nieuwe 
gelovigen direct vanaf het begin verant-
woordelijkheid te nemen voor samen-
komsten en outreaches. Blijf zoveel als 
mogelijk op de achtergrond om anderen 
te bemoedigen te groeien en hun geeste-
lijke gaven te ontwikkelen. Als de groep te 
groot wordt om nog goed te functioneren 
als een gezin, maak plannen om een nieu-
we groep te starten. 
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Werken in netwerken 
 
Moedig jonge gelovigen aan vrienden te 
blijven met hun huidige vrienden. Ga er op 
uit om je te begeven in de wereld van de 
jonge gelovige, in plaats van de jonge gelo-
vigen mee te nemen naar jou eigen omge-
ving. Ga met hen mee om hun vrienden te 
ontmoeten, in plaats van ze te introduce-
ren aan al jou vrienden. Ga naar de plaat-
sen waar zij anderen ontmoeten, in plaats 
van ze mee te nemen naar de plaatsen 
waar jij anderen ontmoet. 
 
Een klein percentage van de mensen heb-
ben dusdanig ernstige verslavingsproble-
men dat ze hun oude vrienden moeten 
verlaten, maar de meeste mensen hoeven 
dat niet. Zoek naar mensen die jou en 
Jezus kunnen introduceren aan een grote 
groep mensen. Geniet ervan om nieuwe 
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mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden 
te maken. 
 

Mentor kettingen 

In plaats van mensen om jezelf heen te 
verzamelen is het beter om mensen te 
coachen die weer anderen gaan coachen 
(“mentor kettingen”). 
In 2 Timoteüs 2:2 staat: 
 
Geef wat je in aanwezigheid van velen van 
mij hebt gehoord, door aan betrouwbare 
mensen die geschikt zijn om anderen te on-
derwijzen. 
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Paulus Jij 

  

Timoteüs Jouw Discipelen 

  

Betrouwbare mensen Discipelen van jouw 
discipelen 

 

  

Anderen Discipelen van jouw 
discipelen 

van jouw discipelen. 
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Anderen toerusten 
 
Bouw niet een kerk rond je eigen bedie-
ning. Het is beter om anderen toe te rus-
ten om het werk te doen, in overeenstem-
ming met wat in Efeziërs  4:11-13 staat: 
 
En hij is het die apostelen heeft aangesteld, 
en profeten, evangelieverkondigers, herders 
en leraren, om de heiligen toe te rusten voor 
het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam 
van Christus opgebouwd, totdat wij allen sa-
men door ons geloof en door onze kennis van 
de Zoon van God een eenheid vormen, de 
eenheid van de volmaakte mens, van de tot 
volle wasdom gekomen volheid van Christus. 
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Mensen hoeven niet eerst een cursus te 
volgen voordat je ze er op uit kunt sturen 
om Jezus met anderen te delen. God ge-
bruikt jonge en onvolwassen gelovigen op 
krachtige manieren. Je moet voorkomen 
dat het lijkt dat onvolwassen gelovigen 
geen verhalen over Jezus kunnen vertellen 
en anderen uit kunnen nodigen om Jezus 
te volgen. Bemoedig ze juist om zo snel 
mogelijk verhalen over hun eigen ervarin-
gen met Jezus te vertellen! 
 
Meer verantwoordelijkheid komt later 
wel. Wij vragen ons steeds af: Waar kan ik 
deze persoon mee helpen? Wat kan hij of 
zij vandaag leren en doen? 
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Discipelschap-groep 
(D-groep) 
 
A, B, C model 
Het is heel belangrijk om het "ABC mo-
del" te volgen als je samenkomt. Deel de 
D-groep samenkomst in drie delen in en 
houdt vol geloof vast aan het doel van 
elke deel. De D-groep helpt bij het ma-
ken van discipelen. Het model is eenvou-
dig te leren en te volgen  en daarom ook 
eenvoudig overdraagbaar. 
 
A - Ask  

(verantwoordelijkheid aan 
elkaar afleggen, wat uit-
mond in het bidden voor 
elkaar en korte uitgespro-
ken aanbidding) 
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1. Vraag eerst: "Noem één ding waar je 
dankbaar voor bent." En dan: "Laten 
we tijd nemen om God te danken in 
een kort gebed." 

2. Vraag dan: "Zijn er noden die je wilt 
delen of een zonde die je wilt belij-
den?" En dan: "Laten we kort voor 
elkaar bidden." 

3. Vraag als laatste: "Hoe is het gegaan 
met het toepassen in je leven, van 
wat je in de vorige Bijbelstudie hebt 
geleerd?” 

 
B - Bijbelstudie  

(wat vraagt God van ons) 
 
Stel drie eenvoudige vragen: 
1. Wat zegt dit gedeelte over Je-

zus/God? 
2. Wat leert het ons over onszelf? 
3. Wat gaan we daarmee doen? Hoe 

kan ons leven veranderen als gevolg 
van wat we geleerd hebben? 
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C – Commit 
(om te gehoorzamen) 

 
1. Bidden: "Zijn er drie mensen met wie 

je deze waarheid kunt delen?" ( bij 
voorkeur mensen die Jezus nog niet 
volgen.) "Laten we nu voor hen bid-
den in groepjes van twee". 

2. Gehoorzamen: "Hoe kan je leven 
veranderen als gevolg van wat we 
vandaag geleerd hebben?" Laat ieder-
een een afspraak/toezegging delen 
met een ander persoon en bevestig 
dit door gebed voor elkaar. 

3. Planning en oefening: “Wanneer ga je 
deze mensen spreken?” Plan dit in. 
Oefen daarnaast een paar minuten 
hoe je de waarheid kunt vertellen aan 
de drie mensen waar je voor gebeden 
hebt. 

 
Je zult merken dat je de neiging hebt om 
het derde deel "C" over te slaan of een 
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excuus te verzinnen waarom dit niet past 
in je groep. Als je dit overstaat, zal je 
groep of beweging niet groeien zoals je 
dat wilt. 
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Drie niveaus van  
autoriteit 

 
Als je jonge gelovigen de drie niveaus van 
autoriteit leert, dan leren ze daarmee om 
zelf verstandige beslissingen te nemen 
voor hun leven. 
 
1e niveau - Nieuw Testamen-
tische geboden 
Gehoorzaam Jezus’ geboden zonder er 
over te stemmen of er tegen te argumen-
teren. Hij is onze Opperbevelhebber. Een 
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kerk is pas “compleet” als alle essentiële 
bedieningen die Jezus en Zijn apostelen in 
het Nieuwe Testament hebben voorge-
schreven in een kerk functioneren. 
 
2e niveau - Nieuw Testamen-
tische gebruiken, niet geboden 
Een volgeling van Jezus heeft de vrijheid 
om deze gebruiken wel of niet te houden, 
omdat het niet daadwerkelijke geboden 
zijn. Echter verbied het niet om ze te 
houden, de apostelen hielden zich er ook 
aan en keurden ze goed. 
 
3e niveau - Gebruiken zonder 
Nieuw testamentische basis 
Verplicht niemand om blindelings tradities 
te gehoorzamen. De meeste tradities zijn 
wel goed, maar verbied tradities die de 
gehoorzaamheid aan Nieuw Testamenti-
sche geboden in de weg staan. 
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Zeven basis geboden 
 
Leer de nieuw gelovigen de zeven basis 
geboden te houden. Jezus gaf ons daad-
werkelijk 150 geboden, maar deze zeven 
zijn genoeg om mensen op het juiste pad 
te houden. Later kun je altijd nog uitge-
breider op de geboden van Jezus ingaan 
(Hand 2:41-47). 
 
1. Bekering, geloof en vervulling met de 

Heilige Geest 
2. Laat je dopen 
3. Het brood breken (de maaltijd van 

Jezus vieren in eenheid en eenvoud 
met elkaar) 

4. Elkaar liefhebben (en vergeven) 
5. Bidden 
6. Geven 
7. Ga en maak discipelen
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S.A.V.E. 
 
Het is je werk om anderen toe te rusten, 
zodat zij het zelf oppakken. Vergeet dat 
nooit! Het S.A.V.E. model zal je helpen om 
dit toe te passen en vol te houden. 
 
Show 
Iemand die meer ervaren is op een be-
paald gebied of meer kennis heeft, kan een 
jonge gelovige laten zien hoe iets te doen, 
of hem iets leren wat tot meer gehoor-
zaamheid leidt. Het doel van discipelschap 
is de gehoorzaamheid aan de geboden van 
Jezus. 
 
Assist 
De jonge gelovigen kunnen de “oudere” 
gelovigen helpen in het leiding geven. Start 
hier direct mee, zelfs al nadat een jonge 
gelovige eenmaal onderwijs heeft gezien of 
zelf heeft gekregen. Het kan goed zijn om 
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de jonge gelovige apart te ontmoeten om 
hem hierin te coachen. En de jonge gelovi-
ge hoeft het onderwijs niet op een zelfde 
manier te geven zoals de oudere gelovige 
dat doet. Maak je er niet te druk om als 
de jonge gelovige het de eerste keer niet 
zo goed doet. Blijf naast hem staan en hem 
helpen, zolang zijn hart maar open is en 
wil leren. 
 
 
 
 
 
 
 
View 
De oudere gelovige kijkt toe als de jonge-
re gelovige leidt. Hij doet zijn best om de 
jonge gelovige te bemoedigen en compli-
menten te geven in het bijzijn van anderen, 
zodat zijn zelfvertrouwen groeit. Prijs hem 
openlijk om zijn moed om uit te stappen 
in iets nieuws en zich in te zetten voor 
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anderen. Ontmoet de jonge gelovige na 
een samenkomst en geef hem opbouwen-
de feedback. 
 
Exit 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
oudere gelovige de omgeving en kerk ver-
laat en zich in zijn bediening richt op een 
nieuw gebied. De jonge gelovige moet nu 
in staat zijn om zelfstandig te werken met 
liefdevolle input van een oudere broeder 
of zuster, maar zonder afhankelijk van hen 
te zijn. De jonge en oudere gelovige heb-
ben vanaf dan een meer gelijkwaardige 
verhouding t.o.v. elkaar. 
 
Het kan best een tijdje duren om door 
deze stappen heen te gaan (een jaar of 
twee), maar het hoeft maar een paar 
maanden te duren voor een jonge leider 
(ook al is het een nieuw gelovige) om zelf-
standig te werken. Het tempo waarin je 
vooruitgang zult boeken is per situatie 
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verschillend. Onthoud ook dat nog-niet-
gelovigen heel goed al Bijbels onderwijs 
door kunnen geven ook al begrijpen ze 
het nog niet helemaal. 
 

 
 

Wil je meer weten? 
 

Neem contact met ons op om kopieën 
van dit boekje te bestellen of voor trai-
ning, coaching en advies om zelf een kerk 
te planten! 
 

All Nations Nederland 
www.allnationstraining.nl 
info@allnationstraining.nl 

 

 




