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Uit de Heidelbergse catechismus zondag 21 
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 in stand houdt, en dat ik 
hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

‘Ik geloof in een heilige algemene christelijke kek, de gemeenschap der 
heiligen’.  
- De kerk is een geloofszaak. Bij alles wat je ervan vindt en erbij voelt, 
moet je er ook telkens naar kijken met de ogen van het geloof.  
- Paulus brengt dat geloofsperspectief in te midden van alle onenig-
heid in de gemeente van Korinthe: ‘weten jullie wel wie je bent?’ 
- Het antwoord is (vers 9): Gods akker, Gods bouwwerk.   
- Daar zitten twee kanten aan: 1. Het is van God , de kerk is Zijn eigen-
dom en 2. Het is Gods werk, Hij is er werkzaam. De kerk is ook een 
middel in Gods hand.    
- Veel gelovigen zullen dat kunnen beamen. Zonder kerk hadden wij 
Christus niet leren kennen.  En in tijden van twijfel en aanvechting 
wordt je juist in de gemeente toch vastgehouden. Geloofsopvoeding 
kan nauwelijks zonder  je plek in te nemen in de gemeente. 
- Dat de kerk Gods eigendom is geeft vertrouwen dat Hij er voor      
zorgen zal zoals Hij altijd gedaan heeft. Het woord kerk komt uit het 
Grieks: ‘dat wat van de Heere is’.  
- Twee belangrijke begrippen uit de belijdenis over de kerk:  
- ‘Één kerk’: Eenheid is een belangrijk kenmerk. Gods werk in deze we-
reld krijgt alleen door toedoen van mensen verschillende naambordjes 
en kerkmuren. Te ingewikkeld om even snel op te lossen, maar belang-
rijk dat wij een houding hebben van ‘samen op trekken’ met gelovigen 
uit andere kerken.  
- ‘heilig’ Dat de kerk heilig is,  zegt iets over wie zij in Christus mag zijn. 
Dat sluit aan bij bovenstaande: de kerk is van Christus, op grond van 
Zijn volbrachte werk. Heilig heeft ook de betekenis van ‘apart gezet’.  
- Het Bijbelse woord  gemeente is  ekklesia: uit (de wereld) geroepen. 
Dat heeft met verkiezing te maken en met de heiligheid van de kerk: 
apart gezet met een roeping in deze wereld.  
- Kerk gaat dieper dan wat je er van ziet. Ten diepste en uiteindelijk 
vormen alle gelovigen één kerk van Christus van alle tijden en plaats-
ten.  
- Kenmerkend voor onze catechismus is hoe ruim kinderen en jonge-
ren mogen leren: ‘bij deze kerk van Christus hoor ik voor altijd...’!  

Bijbel: 1 Korinthe 3 

Lied voor thuis: Weerklank  

Voor kinderen: 
 
Hoe ben je bij de kerk gaan horen?  
 
 
…………………………………………………………………. 
 
Vind je de kerk belangrijk?  
 
 
………………………………………………………………… 
 
Waarvoor is de kerk nodig?   
 
 
………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………... 

Lied van A.F. Troost op de wijs van psalm 84 

Vragen voor gesprek:  
- Wat voor gedachten roept het woord kerk bij u op? Helpt het om er 
vanuit het geloof naar te kijken?  
- Hoe heeft God de kerk in uw/jouw leven gebruikt?  
- Dat wij Gods kerk zijn is huiswerk en troost. Kunt u dat in eigen woor-
den uitleggen?   


