
 
 
 

  KWALITEITSEIENSKAPPE WAT GROEI-OUTOMATE STIMULEER   

 
 
 

Hier volg ‘n Opsomming oor wat die NCD in jou gemeente meet: 
 
1.BEMAGTIGENDE LEIERSKAP 
Leiers wat fokus op die potensiaalontwikkeling van ander. 
 
2.GAWEGEORIENTEERDE BEDIENING 
Ontdekking van gawes van individue en die effektiewe plasing in bediening. 
 
3.PASSIEVOLLE SPIRITUALITEIT 
Oorgawe, oortuiging, entoesiasme en vrymoedigheid is kenmerke van 'n klimaat vir groei. 
 
4.FUNKSIONELE STRUKTURE 
Terwyl strukture en modelle sou verskil van alle groeiende kerke is goeie en effektiewe bestuur 'n sleutel tot die 
vrystel van groei outomate. 
 
5.INSPIRERENDE AANBIDDINGSDIENSTE 
Die korporatiewe aanbiddingsgeleentheid moet 'n opbouende en inspirerende invloed op mense hê.  'n 
Vreugdevolle en blymoedige geleentheid waarna mense uitsien. 
 
6.HOLISTIESE KLEINGROEPE 
Hierdie is 'n natuurlike plek waar mense kan groei, ontwikkel en dien binne die raamwerk van natuurlike oordra 
van lewe. 
 
7.BEHOEFTE GEORIENTEERDE UITREIKING 
Die betrokkenheid van elke gemeentelid om met sy gawes nie-christene met wie hy in verhouding staan te dien.  
Vanuit hierdie verhouding is daar vrymoedigheid om hom te nooi na aktiwiteite van die gemeente. 
 
8.LIEFDEVOLLE VERHOUDINGS 
Die hegtheid en verbintenis tot die “mekaar” begrippe van die Woord word spontaan en met aansteeklike 
vreugde beoefen. 
 
Die uitdaging vir enige gemeente sou wees om te groei in elk van die bogenoemde kwaliteitseienskappe.  Deur 
groei in hierdie areas te aktiveer skep dit 'n omgewing van kwaliteit waarin die natuurlike groei outomate van jou 
gemeente geleentheid kan vind om te groei.  1 Kor 3:6. Ons skep dus die omgewing  God gee die groei. 
 
Daar het dan nou ook 'n organisasie ontstaan wat Natural Church Development Duitsland verteenwoordig in 
Suid-Afrika, naamlik CHURCHWISE.  Hulle is in staat om 'n analise op jou gemeente te doen aangaande die agt 
bogenoemde kwaliteite om sodoende jou minimum en maksimum faktore te bepaal.  Ons het dit in ons eie 
gemeente gedoen en dit was baie insiggewend en verrykend.  
 

-  Allan Platt (getrek vanaf www.churchwise.co.za ) 

http://www.churchwise.co.za/

