
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Waarom zou je in de kerk 

geloven? Wat moet je eigenlijk 

van de kerk geloven? 

Negatieve ervaringen met de kerk 

kunnen je laten denken: ‘De kerk is 

niet wat ze lijkt…’. Maar juist als er 

negatief of onverschillig over de kerk 

wordt gepraat en gedacht, moet je 

bedenken: ‘De kerk is niet wat ze nu 

lijkt’! Want de kerk = dat wat van de 

Heer is. 

Geloven in de kerk 

Je kunt beter praten over geloven in 

God dan over geloven in de kerk... 

Toch wil de Here God zich juist door 

de kerk laten kennen. Want de kerk is 

geen uitvinding van mensen, maar 

Gods eigen creatie! 

Matteüs 16,13-20 

Wat is de kern van de kerk? Waar 

kruisen alle dingen in de kerk? Bij de 

belijdenis dat Jezus de Zoon van God 

is, de Messias! Deze belijdenis is voor 

Jezus de aanleiding om over het 

fundament van zijn gemeente te 

spreken. En te beloven dat zijn 

gemeente in stand zal blijven.  

De kerk staat of valt met deze 

belijdenis. De kerk is alleen maar kerk 

omdat ze in Jezus gelooft als Zoon 

van God, als Gods Gezalfde. Geloven 

in de kerk betekent dus geloven in de 

Stichter van de kerk: God zelf, Vader, 

Zoon en Heilige Geest. 

De kerk is er, omdat God in zijn liefde 

voor de zondige mensheid ervoor 

koos om mensen te redden. Daarom 

gaf Hij zijn Zoon, opdat wie in Hem 

gelooft niet verloren gaat maar 

eeuwig leven heeft. En wie door het 

geloof van Jezus is, hoort bij Gods 

kerk, de gemeente. In die gemeente 

is God zelf aanwezig, laat Hij zich 

vinden, daar woont Hij door zijn 

Geest (1 Korintiërs 3,16). 

Dus: geloven (in Jezus Christus!) én 

bij Christus’ kerk horen is 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Geloven kan niet zonder kerk. Wie 

zegt: ‘Ik heb Jezus lief’, zegt tegelijk: 

‘Ik heb de kerk lief’. 
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Heidelbergse catechismus - Zondag 21a 

Lees de Bijbel over de kerk (= wat van de Here is): Jesaja 

49,6//Handelingen 13,46-49; Matteüs 16,13-20; Handelingen 2,1-4; Efeziërs 

1,3-14 en 4,1-16; 1 Petrus 2,4-11; Openbaring 1,17-20 en 5,9. over de 

gemeenschap der heiligen: Psalm 133; 1 Korintiërs 11,17-34 en 12,1-14; 

Filippenzen 2,2-5; 1 Petrus 4,7-11 

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 27-

31. 

 

Vraag 54 Wat gelooft u van de heilige katholieke kerk? 

Dat de Zoon van God uit de gehele mensheid Zich een gemeente, 

die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de 

wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. 

Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware 

geloof.  

En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en 

eeuwig zal blijven. 

 

Vraag 55 Wat verstaat u onder de ‘gemeenschap der heiligen’? 

Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk 

als leden deel hebben aan de Here Christus en al zijn schatten 

en gaven. 

Ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven 

tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde 

te gebruiken. 

 

Gelovig in de kerk 

Wanneer ben je lid van de kerk? Dat is meer 

dan een aantekening in de 

ledenadministratie van de kerk. Uiteindelijk 

zal het gaan om de belijdenis: ‘U bent de 

Messias, de Zoon van de levende God’. 

Jezus’ persoonlijke vraag: ‘Wie ben Ik 

volgens jullie’ blijft de kernvraag in de kerk. 

Zonder persoonlijk geloof in Hem, is er geen 

redding. De Nederlandse Geloofsbelijdenis 

zegt prachtig in artikel 27 over de kerk: ‘Zij is 

een heilige vergadering van de waarlijk 

gelovige christenen, die al hun heil 

verwachten van Jezus Christus, gewassen 

zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld 

door de Heilige Geest’.  

Hoe zal de kerk er blijven? Hoe zal ‘onze’ 

kerk in leven blijven? Als het blijft gaan om 

de persoonlijke belijdenis dat Jezus de Zoon 

van God is.  

Alleen als de kerk zo direct op Jezus 

betrokken blijft (hoe zou het anders 

kunnen?!), is er hoop voor de toekomst. 

Maar dan zal de kerk ook de plaats zijn waar 

God zich zal laten vinden, ook door mensen 

die nu nog van Hem vervreemd zijn (Efeziërs 

2,1-3). Door zijn Woord en Geest ‘vergadert, 

beschermt’ Gods Zoon zijn kerk, en zo houdt 

Hij haar in stand. 

Wie zich zo door Woord en Geest laat 

leiden, zal voor eeuwig lid van Gods 

gemeente blijven.  

Gelovige in de kerk 

Het gaat in de kerk dus om de 

geloofsband met Christus. Maar… dan 

tegelijk ook om de band tussen de 

gelovigen onderling. Er is een 

gemeenschap van heiligen, wat heel wat 

anders is dan een vereniging van heiligen. 

Het is niet vrijblijvend. Gód geeft ons aan 

elkaar. Door ons die aan de Messias zijn 

verbonden geraakt, wil Hij zijn gemeente 

bouwen. Daarvoor geeft Hij ons gaven. 

Die gaven zijn bedoeld tot eer van God en 

tot dienst van elkaar en de wereld.  

Dat is niet vrijblijvend. Dat vraagt inzet en 

toewijding. Wie van Jezus Christus is 

geworden door het geloof, is Gods 

vrijwilliger geworden. Fulltime. Heer, ik 

geef me aan U en aan uw gemeente. 

Maak ons… volkomen toegewijd! 

 


