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De Lichtkring – 29  september 2019 – Waaraan herken je een Christen? 

 
 
Waaraan herken je een christen? 

 

In de eerste eeuwen na Christus herkende je 
christenen aan hun daden. Ze verzorgden zie-
ken, begroeven de doden, waren betrouwbaar 
in de handel. Kortom christenen waren te her-
kennen aan hun hoge moraal en hun liefdevolle 
gedrag. 
 
Door de eeuwen heen verschoof het beeld. In 
de Middeleeuwen was vrijwel iedereen chris-
ten, want iedereen hoorde in die tijd bij de kerk. 
Het was dan ook niet zozeer de christen, maar 
de geestelijke die opviel: nonnen en monniken 
in hun habijt. 
 
In de twintigste eeuw was het beeld dubbel. Er 
was diep godsvertrouwen en een leven uit wer-
ken van barmhartigheid. Maar er komt ook een 
beeld van verzuiling boven. Iedere groep met 
zijn eigen regels. Dat maakte kerk-zijn aan de 
ene kant heel duidelijk. Je wist precies waar je 
aan toe was. Maar het leidde ook tot wettisis-
me. Je moest je houden aan de regel.  
 
In reactie daarop ontstond aan het eind van de 
20ste en begin van de 21ste eeuw een beweging 
van zoeken naar vrijheid. Zowel in de kerk als in 
de samenleving. In de kerk verschoof het accent 
van de wet naar de genade. In de samenleving 
van collectief naar individu. Nu we zowel in de 
kerk als in de samenleving de vrijheid proeven, 
is het de vraag: wat doen we met die vrijheid; 
hoe richten we haar in? Vrijheid om de vrijheid 
leidt namelijk tot leegte en uiteindelijk zelfs tot 
bandeloosheid wanneer de vrijheid alleen op 
het ‘eigen-ik’ geconcentreerd is en haar hoogste 
doel vindt in genot.  
 
 
Zoekrichtingen 

 
In een verlangen om invulling te geven aan de 
vrijheid, klinkt bij sommigen de roep om duide-
lijke normen en een strenge handhaving daar-
van. Toch wil niemand terug naar het vroegere 
moralisme.  
 

 
 
 
 
In een verlangen om invulling te geven aan de 
vrijheid, klinkt ook de roep om eensgezind te 
zijn in keuzes. Christenen denken en handelen 
tegenwoordig rondom allerlei thema’s zoals 
zondagviering, omgaan met relaties en seksuali-
teit, bezit en geld, verschillend. Toch heeft ook 
niemand behoefte aan een christelijke een-
heidsworst.  
 
In het gemeenteproject ‘Oefenen in Discipel-
schap’ zoeken we naar de derde weg. De weg 
die aandacht vraagt voor de vorming van hart 
en karakter door de navolging van Jezus.  
Wij mogen ons met Christus omkleden (Romei-
nen 13 : 11 - 14) om door Hem steeds meer 
naar de mens gevormd te worden die past bij 
het Koninkrijk van de hemel.  
 

 

Verwerkingsvragen: 

 

1. Waaraan ben jij als christen herkenbaar? 

2. Onze zoektocht naar vrijheid maakt dat we 

nauwelijks meer aanspreekbaar zijn want je 

komt al snel aan iemands vrijheid. Wat vind 

je daarvan? 

3. Een veel gehoorde opmerking is: Het mag 

allemaal wel wat steviger vandaag. Herken je 

dat? 

4. Hoe zouden jullie willen dat Christus in ons 

midden zichtbaar wordt? 

5. Wat heeft de kerk de samenleving te bie-

den? 

6. Waarin vinden jullie elkaar als groep als het 

gaat om de toekomst van de kerk? 

 


