Gemeenteavond.
Woerden, 21 mei 2014.
Thema: Hoe sta ik als christen in het leven van alledag?
Inleiding
De christelijke kerk in West-Europa bevindt zich weer in een zendingssituatie. Als christenen
zullen we moeten leren hoe we het christelijk geloof kunnen uitleggen aan onze buren, die
totaal niet meer weten wat het christelijk geloof inhoudt. We kunnen immers niet langer
aannemen dat iedereen weet waar het in het christendom om gaat. Waar gaat om in ons
evangelisatiewerk in het licht van de tijdgeest? Een open Bijbel naast een leeg leven.

Maar wie zijn wij?
1. Onderstreep enkele kernwoorden als je denkt aan christelijke gemeente met oog voor de
onkerkelijke naaste: Openbaring 3:7-13
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den
sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt
kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar
liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking,
die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en
Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen
Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

2. LEES Mattheüs 5:13-16
13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het
deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.
14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen,
die in het huis zijn;
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de
hemelen is, verheerlijken.

3. Waaraan denk je bij deze woorden als het gaat over de wervende gemeente:
Zout
Stad
Licht

Van contact naar relatie
4. Schrijf bij ieder bijbelgedeelte de letter van de manier van benaderen.
Manieren van benadering:
A: confronterende benadering
B: uitnodigende benadering
C: getuigende benadering
D: dienende en/of bewogen benadering
E: intellectuele benadering
…….
Dorkas
…….
…….
…….
…….

2 Koningen 5:1-3 Meisje bij Naäman /Handelingen 9:36 en 39 Het leven van
Handelingen 17:22 e.v. Paulus toespraak op de Areopagus
Johannes 1:47 Filippus en Nathánaël
Johannes 9:26-27 Blindgeborene voor het Sanhedrin
Handelingen 2:36 Toespraak van Petrus op de Pinksterdag

5. Zoek de schakels in de geschiedenis van Naäman de Syriër in 2 Koningen 5. Welke
hedendaagse term hebben we hiervoor?

6. EVANGELISATIE=RELATIE Relatie met God herstelt, geeft oog voor relaties in eigen
omgeving zie bijv. Markus 5:18-20. Ga heen naar uw huis/naar de uwen
Hoe ziet jouw netwerk (‘de uwen’) er uit
werk/school
……………
…………….
……………

gemeente
……………..
…………….
…………….

buurt
…………….
……………..
……………..
mijn naam

vrije tijd
……………
……………
……………

familie
……………
……………
……………

