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De Lichtkring – 10 november 2019 – Stad op een berg  

 
Stad op een berg 
 
We begonnen het gemeenteproject met de geur 
van Christus die we als christen, maar ook als 
gemeente mogen verspreiden (2 Korintiërs 2 : 
14 – 17). Nu we aan het eind van het gemeen-
teproject komen is de cirkel rond, wanneer we 
het hebben over het licht van God dat wij in 
deze wereld mogen uitstralen (Matteüs 5 : 14). 
 
Het licht van God geeft hoop, maar het scheidt 
ook wat uit God en wat uit de duisternis is. Door 
Gods licht te zijn in deze wereld roep je een halt 
toe aan de werken van de boze en aan het 
kwaad. 
 
Licht verspreiden 
 
Van ouds pakt de kerk zijn taak om Gods licht te 
verspreiden op onder het kopje zending en 
evangelisatie. Het is het actief uitdragen van 
Gods Woord. Of het nu gelegen of ongelegen 
komt. Je dringt erop aan. Toch begint de vorm 
van de evangelisatiecampagne in de vergetel-
heid te raken. Steeds meer merken we dat er 
eerder weerstand dan ontvankelijkheid is bij 
deze vorm. Wat nog wel kan is Gods boodschap 
schriftelijk verspreiden via folders of sociale 
media.  
 
De vorm van evangelisatie door relatie is popu-
lairder. Je getuigt van de hoop die in je is en van 
de redding door Christus wanneer je er met 
vrienden, buren, collega’s of teamgenoten over 
spreekt. Deze vorm blijkt effectiever te zijn, 
omdat je in de relatie mensen iets kunt laten 
zien van jouw geloof en de hoop die je hebt 
door Christus. Soms is het wel een eenzame 
vorm, waarbij je alleen het gesprek aan moet 
gaan. Dat veronderstelt dat je in de gemeente 
geoefend en getraind bent en daarmee vol-
doende gevoed en toegerust om de ander over 
Christus te vertellen. 
 
Een derde en meer gezamenlijke vorm van aan-
stekelijk christen zijn is die van een gemeen-
schap vormen van liefde. Al in de eerste eeuw 
na de hemelvaart van Jezus vielen christenen op 
door hun voorbeeldige gedrag. In de zorg voor  

 
 
 
elkaar en voor de wereld waren zij anders dan 
hun tijdgenoten, dat maakte hen tot een aan-
trekkelijke groep mensen. De manier waarop 
we met elkaar omgaan in de gemeente kan aan-
trekkelijk of juist afstotend zijn. Juist de goede 
manier van omgaan met elkaar kan een krachtig 
getuigenis zijn van het evangelie en andere er 
toe brengen God te eren.  
 
 

Verwerkingsvragen (zie ook blz. 107 boekje): 
 
1. Wat betekent het om het licht van de wereld 

te zijn? 
2. Waarin kun je zelf het licht van de wereld 

zijn? 
3. In het boekje worden 3 vormen van evange-

lisatie genoemd. Welke spreekt jou het 
meest aan? 

4. In welke eigenschappen (deugden) moet on-
ze gemeente nog flink groeien? 

5. Wat kunnen we als gemeente concreet doen 
om een aantrekkelijke gemeenschap vormen 
waarin Gods liefde zichtbaar wordt? 

6. Evaluatie: Wat heeft het gemeenteproject 
jou persoonlijk en jullie als groep gebracht? 

7. Evaluatie: Welke ideeën, tips, gedachten, 
etc. wil je aan de rest van de gemeente 
meegeven. 

8. Noteer de antwoorden van vraag 6 en 7 op 
het gekleurde papier dat jullie groep heeft 
gekregen.  


