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               Hegnet     Brønden                             Vejen   
 
Der findes mange billeder på det at være et kristent fællesskab. De tre, vi har valgt at koncentrere os om, er 
Hegnet, Brønden og Vejen. Alle tre er bibelske billeder, som såvel Jesus som de første kristne taler om. 
 

Hegnet  
Nogle tænker på deres fællesskab som et hegn. Gør man det, handler det meget om, hvem der er inde og 
hvem der er ude, hvem der er medlemmer, og hvem der ikke er det. Medlemslisten er vigtig. Tænkningen 
er ”dem og os”; de, der er frelst og de, der er en missionsmark. Hegnet sikrer identitet (”jeg er kristen” eller 
”jeg er baptist”) – i modsætning til andre. Vi får en tendens til at sætte etiketter på hinanden. Ifølge Bibelen 
sættes hegnet omkring os på baggrund af det liv, vi har levet – eller ikke har levet – som ’genfødte 
mennesker’. 
1) Hos Jesus: Matt 18:15-18;  
15Hvis en fra menigheden gør noget forkert, så gå hen og tal med ham om det under fire øjne. Hvis han 
hører på dig, så har du fået ham tilbage på rette spor. 16Men hvis han ikke vil høre på dig, skal du tage et 
par mænd med dig, for der står i Loven at en sag afgøres på to eller tre vidners udsagn. 17Virker det ikke, 
må du bringe sagen op for hele menigheden. Og hvis han stadig nægter at høre efter, skal du betragte 
ham som om han ikke længere hører til hos jer. 18Hør hvad jeg siger. Alt hvad I forbyder på jorden, vil 
være forbudt i himlen, og alt hvad I tillader på jorden, vil være tilladt i himlen. 
2) Om de første menigheder: Jakobsbrevet 5:19-20; Galaterbrevet 6:1-2; om at vise hinanden til rette. 
3) Og mere specifikt: 1. Korinterbrev 5:11-13; Gud dømmer dem udenfor menigheden, den indenfor er 
vores ansvar!  
 

Brønden  
Jesus taler om sig selv som en kilde med levende vand (Joh. 4). Når man taler om menigheden som en 
brønd, så er det tiltrækningskraften, det handler om. At det budskab og det liv, der leves i menigheden, er 
så attraktivt, at mennesker selv søger derhen. Så behøves intet hegn for at holde ”fårene” inde. Og måske 
endda ikke engang for at holde ræven ude? Jesus siger, at vi skal kendes på kærligheden; at vi elsker 
hinanden og de mennesker, der drages til det levende vand. Og lade Gud gøre arbejdet i dem, der søger 
ham. 
1): Kom til mig: Matt. 11:28-29  
28Kom, alle I der arbejder hårdt og er tynget af bekymringer. I kan hvile ud hos mig. 29Tag min byrde på 
jeres skuldre og lær af mig, for jeg er beskeden og tålmodig. Så får I ro i sjælen. 30Min byrde er god, og 
den er let at bære.« 
2): Bliv i mig: Johs. 15:3-5; I er rene – og så bærer I frugt.  
3): Følg mig: f. eks. Matt. 4:19, 19:21; anabaptisterne var meget inspirerede af Matt. 23:8-12. 
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Vejen 
Jesus kalder sig selv for ”Vejen, Sandheden og Livet” og de første kristne blev kort og godt kaldt ”Vejen”. 
De, der fulgte Vejen. Når vi ser vores fællesskab som ”Vejen”, tænker vi automatisk på os selv som et 
vandrende folk, mennesker, som er på vej. Man kan også kalde fællesskabet for et rejsefølge. Det statiske 
forsvinder. Hver dag har nye horisonter og udfordringer. Og Jesus går med os, ligesom Gud gik med sit 
folk gennem ørkenen. En anden pointe er, at den vandrende Gud bor i et telt og ikke i et murstenshus. Som 
trosfællesskabet Vejen er det afgørende, hvor vi er på vej hen: Hvad er målet – og hvilken vej fører os 
dertil?  
1): Om Jesus: Johs. 14:6-7; Jesus er Vejen, Sandheden og Livet.  
2): Om de første kristne:  Apostlenes Gerninger 9:2; 18:25-26; 24:14-16ff; De første kristne blev kaldt 
Vejen. 
3)  Hebræerbrevet 10:19-25:  
19Jesus’ blod gav os tillid til at vi, kære brødre, frit kan træde ind i helligdommen 20ad den nye og levende 
vej han åbnede ved at dø for os. Den fører os ind gennem forhænget til Det Allerhelligste. 21Når vi nu har 
fået sådan en stor præst i Guds hus, 22så lad os stå foran Gud med den ærlighed og tillid vores tro giver 
os. Dåben har vasket vores kroppe rene med vand og renset vores tanker for dårlig samvittighed. 23Lad os 
holde fast ved det håb vi har, for det var Gud der gav os løftet, og han holder hvad han lover. 24Lad os 
finde ud af hvordan vi kan inspirere hinanden til at vise kærlighed og gøre det der er godt. 25Lad os ikke 
svigte fællesskabet i menigheden, som nogle gør, men i stedet opmuntre hinanden, ikke mindst nu hvor I 
kan se at Kristus snart vender tilbage. 
  
PS: Bibelcitaterne er hentet fra Den Nye Aftale 
 
 
 
Oplæg til samtale: 

 Hvordan ser jeres fællesskab ud? – Ligner det ’Hegnet’, ’Brønden’ eller ’Vejen’? 

 

 Hvilket fællesskab vil I gerne være med i? – ’Hegnet’, ’Brønden’ eller ’Vejen’? Eller har I 
et bud på et bedre billede? 

 

 Hvilken fællesskab tror I, Jesus ville tilhøre: ’Hegnet’, ’Brønden’ eller ’Vejen’? Med 
hvilken begrundelse tror I det? 

 

 Hvordan ser ’Vejens’ trosfællesskab ud i praksis? 

 
 


