
Samenvatting preek n.a.v. H.C. 21 
Lezen: Ef. 1:3-6; 4:1-16 
 

Zondag 21 
Vraag 54: Wat gelooft u van de (ene), heilige, algemene, christelijke kerk?  
Antwoord: Dat de Zoon van God1 uit het hele menselijke geslacht2 Zich een 
gemeente3, die tot het eeuwige leven uitverkoren is4, van het begin van de wereld tot 
aan het einde5 vergadert, beschermt en onderhoudt6. Hij doet dit door zijn Geest en 
Woord7 in eenheid van het ware geloof8. En ik geloof dat ik van deze gemeente een 
levend lid ben9 en eeuwig zal blijven10.  
1 Joh. 10:11; Ef. 4: 11-13; Ef. 5: 25, 26. 2 Gen. 26:4; Jes. 49: 6; Rom. 10: 12, 13; Openb. 5:9. 3 Ps. 
111: 1; Hand. 20: 28; Hebr. 12: 22, 23. 4 Rom. 8: 29, 30; Ef. 1: 10-14; 1 Petr. 2:9. 5 Ps. 71: 17, 18; Jes. 
59: 21; 1 Kor. 11: 26. 6 Ps. 129: 4, 5; Matt. 16: 18; Joh. 10: 16, 28. 7 Jes. 59: 21; Rom. 1: 16; Rom. 10: 
14-17; Ef. 5: 26. 8 Joh. 17: 21; Hand. 2: 42; Ef. 4: 3-6; 1 Tim. 3: 15. 9 Rom. 8: 10; 1 Joh. 3: 14, 19-21. 
10 Ps. 23: 6; Joh. 10: 28; Rom. 8: 35-39; 1 Kor. 1: 8,9; 1 Petr. 1: 5; 1 Joh. 2: 19.  
 

Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen?  
Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden 
deel hebben aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven1. Ten tweede 
dat ieder verplicht is zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en heil van de 
andere leden te gebruiken2.  
1 Rom. 8:32; 1 Kor. 6:17; 1 Kor. 12: 12, 13; 1 Joh. 1:3. 2 1 Kor. 12:21; 1 Kor. 13:1-7; Filip. 2:2-5. 
  
Thema: Wat is de kerk? 
Beelden van kudde, lichaam en bruid 
 
Intro: Wat is de kerk (gebouw, kerkgangers, plaatselijk, wereldwijd)? 
Wat roept de kerk bij u/jou op (weerstand, vreugde, vertwijfeling)? 
 
Betekenis van de woorden kerk en gemeente. 
Kerk: kuriakè = wat van de Heere/Kurios is. 
Gemeente: ekklesia = eruit geroepenen. 
Kerk niet zozeer het gebouw, maar de groep mensen die bij de Heere hoort, die Hij 
geroepen heeft tot Zijn licht. 
 
In club/vereniging kies je elkaar uit en richt je zelf op. 
Kerk door God begonnen en als gemeente aan elkaar gegeven, hoe verschillend 
ook. 
 
Kerk als kudde van Christus: 
Luther: de kerk zijn de schaapjes die de stem van de goede Herder horen.  
Schaapjes en geen leeuwen of wolven. 
Afhankelijk van de goede Herder (die Zijn leven geeft voor Zijn schapen). 
De Herder verzamelt en bewaart Zijn kudde door Geest en Woord. 
Ook lammetjes horen er helemaal bij! 
 
Één kudde en één Herder. Eeuwenoud en wereldwijd (Joh. 10:16). 
De Herder staat garant voor eeuwig leven (Joh. 10:28). 
Verkiezing: in Christus (Ef. 1:4). 
God de eer: Hij is de Eerste en de Laatste. 
Ons tot troost: Laat niet los wat Hij begon. 
Aansporing om voor Hem te leven. 
  



Kerk als lichaam van Christus: 
Vooral vraag/antwoord 55. 
Ten eerste: verbondenheid met hoofd J.C. uit Wie alle zegeningen komen. 
Zonder haar Hoofd is kerk ten dode opgeschreven. 
Door haar Hoofd leeft ze voor altijd. 
 
Vanuit verbondenheid met Hoofd ook met elkaar. 
Leden van hetzelfde lichaam. 
Delen in elkaars noden en vreugden. 
Samen toegroeien naar ons hoofd. 
Toegerust met verschillende geestelijke gaven van woorden en daden. 
Van onderwijs en dienen. 
Juist zó het lichaam van Christus ín de verscheidenheid. 
Oproep om ten dienste van elkaar te zijn. 
En van mensen om ons heen. 
 
‘Gemeenschap der heiligen’ is niet heilige mensen / mensen zonder zonde. 
Koopmans: kerk is plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. 
Hoop gedoe in de kerk, omdat er zondaren zijn. 
Toch een heilige plaats, omdat Christus er is. 
En we van Zijn verzoening leven. 
Ons verbazen en verwonderen dat Hij het met ons uithoudt. 
Ja, ervan doet komen dat we een beetje om Hem gaan lijken. 
Daarvoor Heilig Avondmaal belangrijke oefenplaats! 
 
Kerk als bruid van Christus 
Bij ‘kudde’ en ‘lichaam’ vooral denken aan hier en nu. 
Beeld van de bruid richt blik op toekomst. 
Jezus Christus de Bruidegom (Joh. 3:29; Matth.9:14, 22:2, 25:1-13) 
Kerk als bruid, die toeleeft naar de geweldige trouwdag (Openb. 21:2). 
Door Hem uitgekozen om voor Hem te leven. 
Heilig = toegewijd aan de Bruidegom. 
Indringende vraag: zijn we zo’n kerk? 
Of zijn we drukker met het vrijgezellenfeest en verwachten we de Bruidegom niet? 
Beeld wil ons doen verlangen naar de Bruidegom. 
Door voor Hem te leven in de liefde. 
Niet krampachtig en wettisch. 
Maar genadig, vanuit de kracht van de Opstanding. 
Zodat we al een beetje op Hem gaan lijken. 
En worden wie we zijn in Hem. 
En tussen de gewone dingen van het leven door stralen van vreugde. 
Glunderend, omdat Hij eraan komt. 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken: 

1. De kerk: is die om erover te klagen of ervoor te danken? 
2. Waarin is deze corona-crisis een bedreiging voor het kerkzijn? En waarin een 

kans? 
3. Wat heeft de krimpende PKN vooral nodig? 
4. “De bruid is meer bezig met het vrijgezellenfeest, dan met de Bruidegom.” 

Herkent u dat bij u zelf? Wat helpt in het toeleven naar het bruiloftsfeest? 


