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ZONDAG 21 (Deel 1) 
Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? 
Antwoord: Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde Zich uit het 
gehele menselijke geslacht een gemeente, die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door Zijn 
Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en instandhoudt, 
en dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven.  
  
  
Kerk in uitvoering 
1. Funderend werk van de Vader  
2. Uitvoerend werk van de Zoon  
3. Onderhoudend werk van de Geest  
  
1. Funderend werk van de Vader 
Bij 'kerk' moeten we niet allereerst aan een gebouw van hout en stenen denken. De kerk is 
een geloofsartikel. Wij geloven niet in de kerk, maar we geloven wel de kerk. De catechismus 
tilt ons zodoende op een hoger plan in het spreken over de kerk. Wij kunnen er zo aards en 
al te menselijk over spreken. Bovendien zijn kerkistische neigingen ons niet vreemd. Hét 
probleem in ons spreken over de kerk is dat wij veelal 'van onderaf' beginnen. De kerk is 
Gods werk, van begin tot eind! 
De kerk is 'tot het eeuwige leven uitverkoren'. De uitverkiezing wordt ter sprake gebracht in 
het spreken over de kerk. De kerk is geen initiatief van mensen, maar initiatief van 
Godswege (1 Pet. 2). Niemand van de mensen koos voor God, daarom kiest God voor 
mensen. Het ontstaan van de kerk begint na Gen. 3. Dat is slechts te danken aan Gods 
verkiezende liefde (Ef. 1). Die verkiezende liefde begint bij Adam, en zet zich door via 
Abraham en Israël. Met als doel: om de volken te bereiken. Om tot aan de einden der aarde 
Gods Evangelie te verspreiden. Daarom is de kerk ook katholiek, d.w.z. Algemeen: overal op 
de aarde verspreid.  
Dit antwoord geeft zicht op de breedte, de diepte en de hoogte van Gods Kerk. Wij zien aan 
wat voor ogen is…maar het geheel van Gods Kerk is groter en meer dan wat wij, kleine 
schepsels, kunnen waarnemen. Iets om stil van te worden. En om van te zingen! 
  
2. Uitvoerend werk van de Zoon 
Het bouwplan van de Vader om Zijn kerk te bouwen is voor ons niet inzichtelijk. We hoeven 
ons het hoofd er niet over te breken, hoe de Vader ervoor zorgt dat Zijn kerk bewaard en 
uitgebreid wordt. Nu lijkt de beschrijving van de catechismus aangaande de kerk op 
gespannen voet te staan met de werkelijkheid die we zien. Immers, iedere gemeente 
bestaat uit levende en dode ranken. Niet alle kerkleden horen bij de gemeente die ten 
eeuwigen leven uitverkoren is. Niet iedereen is een levend lidmaat van de kerk. Er zijn 
huichelaars, hoe aangrijpend ook. Jean de Labadie is een bekend persoon geweest die niet 
met deze werkelijkheid wilde leven en daarom een zuivere kerk zocht te stichten. Een kerk, 
waar enkel wedergeboren christenen deel van uitmaakten. Het bleek een onmogelijk ideaal 
te zijn. 
Gods dienaren zijn aan het werk om temidden van een corpus mixtum (gemengd lichaam, 
waar kruid en onkruid samen opgroeien) te arbeiden. Door Zijn Geest en woord zorgt God 
Zelf ervoor dat er geloof ontstoken wordt in harten van zondaren. 
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We belijden: Ik geloof... een kerk. We belijden niet: ik zie een kerk. Wij geloven immers wat 
wij niet zien. En wij denken aan Jezus' woord tot Thomas: zalig zijn zij die niet zien en 
nochtans geloven. Wat wij echter van de kerk zien, is anders dan wat wij van haar geloven. 
Zo komt juist de belijdenis een Kerk te geloven onder een geweldige spanning te staan. 
Want wij zien de kerk en het kerkelijk bedrijf wel, maar wat is dat alles menselijk, gebrekkig, 
zwak en zondig! En dan toch maar spreken op de bijbelse toonhoogte over de kerk als werk 
van God, huis van God, lichaam van Christus, woning van de Geest. 
Want het gaat door, nog steeds, tot de laatste is toegebracht! 
  
3. Onderhoudend werk van de Geest 
Ondanks alle negatieve berichtgeving over de kerk en de ontmoedigende berichten over 
secularisatie en ontkerkelijking, mogen we niet klagen. Het onderhoud van de kerk komt 
voor rekening van de Drie-enige God. Hij beschermt de kerk. Niet wij. We kunnen denken 
door orthodox te zijn, of vooruitstrevend te zijn, de toekomst van de kerk veilig te stellen. De 
Geest beschermt de kerk in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. Uiteindelijk gaat 
het om deze kernvraag: ben ik een levend lidmaat van de kerk die de Heilige Geest 
vergadert, beschermt en onderhoudt? 
Een lidmaatschap is niet voldoende, een leven in geloofsgemeenschap met Christus Jezus is 
geboden. Dat geeft toekomstperspectief, eeuwigheidsperspectief! 
Ondertussen bidden wij: bewaar en vermeerder Uw kerk. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Hoe spreken wij 'van onderaf' over de kerk/gemeente, en hoe spreken wij 'van bovenaf'? 
Hoe kan de catechismus ons helpen in het spreken over de kerk? 
2. In het spreken over de kerk belijdt de catechismus Gods verkiezing. Langs welke weg 
kunnen we ertoe komen om van Gods verkiezende liefde te  
gaan zingen in plaats van erover te tobben? 
3. Welke plek neem je in de gemeente in? Ben je een levende steen, en draag je daarom bij 
aan de opbouw van de gemeente? Waarom wel/niet? 
4. Vind je dat we kunnen danken voor de gemeente? Waarom wel/niet? 
  
Stelling: de gemeente van Abbenbroek is gezegend als ze belijdt: in alle dingen liefde, in 
noodzakelijke dingen eenheid, in niet-noodzakelijke dingen verscheidenheid. 
  
Voor de kinderen: de kerk is de schaapskooi van de goede Herder. Waarom is het zo 
belangrijk om naar de kerk te gaan? Wat vind je fijn aan de gemeente?  
 


