DE KERK GEROEPEN OM DE MAATSCHAPPIJ TE BEÏNVLOEDEN
Bijbelse tekst: Mt.5:16; Filp.2.12-15
Introductie
De kerk werd door Jezus geroepen, niet alleen voor het primaire doel van de prediking van
het Evangelie aan de verlorenen, maar ook als een vertegenwoordiger van God op aarde om
de samenleving te beïnvloeden. Op deze wijze heeft de kerk een grote uitdaging om te
vervullen in deze wereld: licht zijn in de duisternis.

1. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KERK TEN OPZICHTE VAN DE SAMENLEVING.
1. Geroepen om te evangeliseren. Evangelisatie is de belangrijkste roeping van de kerk.
Jezus roept mannen en vrouwen in alle naties en rassen, met als doel kenbaar te maken aan
de wereld het grote reddende offer dat door Hem aan het kruis is gedaan. Daarom is de taak
van elke opnieuw geboren gelovige om als actieve discipel te getuigen van Jezus aan
anderen (Markus 16.15). Evangelie betekent goed nieuws, daarom moet degene die het
heeft ontvangen het doorgeven aan anderen zodat ze gered kunnen worden. De apostel
Paulus zei: "Wee mij als ik het evangelie niet predik!" (I Kor 9.16).
2. Troost de geteisterd. De kerk wordt ook geroepen met de missie om de geteisterd van de
aarde te troosten, niemand kreeg het woord van hoop, maar de kerk (1Pe. 2.9). Als een volk
dat door God is uitgekozen voor deze dienst, moet elke gelovige zijn uitverkiezing in Christus
erkennen; zijn roeping als een koninklijk priesterschap en een heilige natie. De kerk is niet in
deze wereld als versiering, als we nog steeds zijn in deze wereld is omdat er een doel is,
anderen dienen, aan degenen die zijn gekweld te troosten, en hoop geven in Christus. De
roeping van de kerk is niet alleen om een evangelisatiecentrum te zijn, maar ook een
therapeutisch centrum voor de naties. De wereld lijdt onder de meest verschrikkelijke
psychologische problemen en heeft de psycholoog bij uitstek nodig, onze Heer Jezus Christus
(Lukas 4.18)
3. Draag bij aan sociale rechtvaardigheid. Het is ook een plicht van de kerk om een bijdrage
te leveren aan sociale rechtvaardigheid, acteren in verschillende gebieden van onze
samenleving, sociale programma's ontwikkelen om degenen te dienen die behoeften
hebben. Jezus nam niet afscheid van de menigte en liet ze hongerig achter, maar zei tegen
de discipelen om hen voedsel te geven (Mt.14.15-16). De kerk zou compassie moeten
hebben voor mensen in nood door programma's te vormen voor zowel humanitaire hulp als
ook om bij te dragen aan een rechtvaardig systeem in de natie. Hoewel we bij het kiezen van
regeringsleiders de ware bedoelingen van elke kandidaat niet kennen, moet de gelovige
stemmen voor iemand met een meer rechtvaardige ideologie, en niet blijven zonder te
stemmen, en laten dat anderen voor jou beslissen. Wij zijn de kerk van Christus, maar we
zijn ook burgers en moeten onze maatschappelijke plichten vervullen.

4. Licht zijn in de gemeenschap.

"Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw
Vader, die in de hemel is, verheerlijken." Mt.5.16
We leven in tijden van grote kwaad op aarde, onze maatschappij is beschadigd op een
zodanige wijze dat wat vroeger goed was wordt tegenwoordig beschouwd als zijnde
ouderwets, hierover waarschuwt ons Gods’ Woord: "Wee degenen die kwaad goed noemen,
en goed kwaad; die lichte duisternis en duisternis licht maken; Ze zetten bitter voor zoet en
zoet voor bitter! (Jesaja 5.20). Onze maatstaf waarin staat wat er iets goed of slecht is, is het
woord van God. De kerk moet een licht zijn dat onderscheid maakt tussen goed en kwaad,
het maakt niet uit als iedereen rondom ons kwaad handelen, moeten we nooit onttrekken te
verkondigen dat het slechte slecht is en het goede goed, de kerk is een lichtpunt voor de
wereld.
5. Het ideaal prediken
In onze huidige samenleving vinden we veel soorten mensen die verschillende dingen
hebben meegemaakt. In de kerk zal je mensen tegenkomen die zich in verschillende fasen
van hun leven bevinden. Het is gemakkelijk om in de verleiding te komen om je aan de
situatie van de leden aan te passen en de boodschap aan de huidige wereld aan te passen of
het christelijke ideaal niet te prediken. Als voorbeeld zien we dat veel gezinnen door
echtscheidingen, kinderen zonder vaders of moeders groeien. Al deze mensen moeten door
de kerk worden geholpen en verwelkomd, maar de kerk kan niet stoppen met het prediken
van de ideale familie die bestaat van vader en moeder. Bijbelse idealen moeten we blijven
preken ongeacht de situatie van de maatschappij of de leden.

2. NIET GELIJKVORMIG AAN DEZE WERELD
Het gevaar van oecumenische (samenwerking) met de wereld. "Wordt niet gelijkvormig
aan deze wereld, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw geest, opdat u
kunt bewijzen wat de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God is" (Rom. 12.2). Als
we betrokken zijn bij zondige praktijken van de wereld zullen we onze identiteit verliezen als
de kerk van Christus, het enige dat het verschil maakt tussen de kerk en de wereld is om je te
onthouden van de besmetting van de wereld. We hoeven de wereld niet te verlaten omdat
de wereld ons nodig heeft, maar we kunnen licht zijn in de wereld.

Conclusie
De invloed van de kerk in de wereld dient als stabiliteit, net zoals zout de smaak en het
behoud in voedsel handhaaft. God heeft zijn kerk in deze wereld geplaatst met het doel de
aarde te zegenen. Vergeet de bedoelingen van God niet in jouw leven!

