
Wat zijn de 7 kenmerken van een gezonde gemeente? 
 

1. In beweging gezet door geloof  
Er is een levend besef van de aanwezigheid, de goedheid en de liefde van God. Dat is de brandstof 
waarop deze kerken lopen. God is present, spreekt, handelt en roept. De Bijbel wordt op creatieve 
manier verbonden met het dagelijkse leven en mensen groeien in geloof en in het zorgen voor elkaar. 

 
2. Een naar buiten gerichte blik  

 Ze worden niet in de eerste plaats in beslag genomen door hun eigen voortbestaan, maar vooral door 
praktische zorg voor hun omgeving, ver weg en dichtbij. 

 
3. Op zoek naar wat God wil 

 Bij het ontwikkelen van doelen en taken gaan zij uit van de context en stellen dan de vraag: ‘ wat 
wil God hier en nu van ons?’. Ze staat open voor de leiding van de Geest en wil niet allen “het iedereen 
naar de zin maken”. 

 
4. Ziet de kosten van verandering en groei onder ogen 

Zij zien de problemen die kwalitatieve groei of verandering met zich meebrengen eerlijk onder ogen. 
Zij ontkennen die niet, maar laten zich er niet door afschrikken. 

 
5. Werkt als een echte gemeenschap  

Kenmerkend voor deze kerken is de open en eerlijke manier van omgaan met elkaar. Ook 
ondersteunen zij elkaar. Opereren als een gemeenschap impliceert onder meer dat de mensen zich 
aanvaard weten en geholpen worden te groeien in geloof en in de dienst. Het stelt eisen aan de leiding 
en vraagt erom de gaven van de gemeenteleden serieus te nemen. 

 
6. Biedt ruimte voor iedereen  

Gezonde gemeenten zijn gastvrij en gedragen zich zo dat anderen zich niet alleen welkom voelen bij 
kerkdiensten, maar bij al hun activiteiten. 

 
7. Doet een paar dingen en doet ze goed 

Zij laten zich niet opjagen. Zij doen niet meer dan zij kunnen, maar wat zij doen heeft kwaliteit. De 
dingen, die zij doen zijn relevant, want zij staan in verband met wat zij hebben leren zien als hun 
roeping. 

 


