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→ Hoe weet je of God aan het bouwen is of jij??





Als jouw leven een woning is, 
waar ben je blij mee?

Waar ben je niet blij mee?

Als mensen naar binnen kijken, 
wat zien zij dan?

Welke foto’s hangen er aan de muur?

Staan er altaren, wat wordt er vereerd?

Zijn er kamers waar niemand mag 
komen?



Van welk bouwjaar is jouw woning?

Van welk DNA kom jij?
Hout, steen… 
En het fundament?

Veilig, avontuurlijk…

Hoe zou men jouw huis typeren?

Wat heb je met God gebouwd, 
wat heb jijzelf gebouwd?



Is jouw huis een tempel?

Wil je dat wel?

Is er een gebedsruimte?

Staat de deur van jouw huis open 
voor anderen? Of doe je niet open?

Breng jij in jouw huis mensen 
dichter bij God?



Jozua 24:15

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te 
dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: 
òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der 
Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, 
in wier land gij woont. 
Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!

(waar ik ook vandaan kom en waar ik ook naar toe ga)
Bevrijdingspastoraat & geestelijk huis



De kerk als geestelijk huis



Osmose-kerk
dorpskerk

Type mensen / leider



Netwerk-kerk

Type mensen / leider



Missionaire
kerk

Type mensen / leider



Celgroep-kerk

Type mensen / leider





PINKSTERGEMEENTE



Efeziërs 2:19-22

Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, 
maar medeburgers van heiligen en huisgenoten Gods, 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een 
tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd 
wordt tot een woonstede Gods in de Geest.



12 September EUNC: Evangelisatie en de Kerk
5 Zaterdagochtenden

(Leesmateriaal en opdrachten)
- Persoonlijk Getuigenis
- Jouw ideale kerk
- Uitdagende interviews


