
HOOFDSTUK 17 (KENMERK VAN DE KERK) EN 18 (KERK IN UITVOERING)

 Wat is de kerk en is de kerk wel zo belangrijk? 
Kerk betekent letterlijk: dat wat van de Heer is. De kerk is maar niet een groep mensen die elkaar 
gevonden hebben in het geloof. De kerk is iets van de Zoon van God. De Zoon van God brengt mensen 
bij elkaar en verbindt hen onderling.  Nadat Hij  jou geroepen heeft  en je leven binnen gekomen is, 
plaatst Hij je naast anderen die ook door Hem geroepen zijn. Christus verenigt ons. Hij is een Herder die 
een kudde vormt én bijeen brengt. De band met Jezus mogen we niet losmaken van de band met andere 
christenen:  iedereen  die  werkelijk  een  band  met  Hem heeft,  hoort  ook  een  band  met  zijn  andere 
kinderen te hebben. Daarom is het belangrijk om bij de kerk te horen.

 Eigenschappen/kenmerken van de kerk (zoals genoemd in Apostolische Geloofsbelijdenis en in de 
Geloofsbelijdenis van Nicea).

 Eén: de kerk is één. Zij vormt het ene lichaam van Christus. Hij is het Hoofd van de kerk. Deze 
eenheid sluit verscheidenheid niet uit, maar in. Je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn, 
om toch één te zijn.

 Heilig: de kerk is de plaats waar Christus met zondige mensen wil samenwonen. De kerk is een 
samenkomst van mensen die hun heil van Christus verwachten. Zij leven van vergeving en laten 
zich vernieuwen. Bij God horen betekent ook apart gezet zijn van wie God niet kennen en zich 
van Hem hebben vervreemd. God heeft met deze mensen een bedoeling, namelijk Zichzelf te 
verheerlijken, door hen mee te nemen naar Zijn toekomst. Daar op de nieuwe aarde zullen zij 
wandelen in het licht van Zijn heerlijke uitstraling.

 Katholiek/algemeen: de kerk is niet gebonden aan 
a) een bepaalde tijd. Christus vergadert zijn gemeente van het begin van de wereld tot aan het 

einde.
b) een bepaalde plaats of cultuur. De kerk omvat alle landen en alle culturen.
c) bepaalde personen. De kerk is niet van deze of gene, maar van Christus alleen.
De kerk is alleen gebonden aan de drie-enige God. En daarmee omvat ze alle tijden en plaatsen. 
Ze overschrijdt iedere grens van tijd en ruimte. De kerk overleeft alles en iedereen.

 Apostolisch of christelijk: de kerk staat of valt met het christelijk fundament. Je kunt alleen kerk 
zijn als je verder bouwt op het funderend werk van Christus. De apostelen hebben ons als oor-en 
ooggetuigen verteld over Christus werk.

 Waaraan herken je die ene, heilige, katholieke, christelijke of apostolische kerk?  
Die kerk herken je aan

1. Het  hoorbare  woord  (onderwijs,  verkondiging):  komt  Christus  aan  het  woord,  hoor  je  zijn 
evangelie, wordt zijn heil aangereikt? Komt de boodschap van vergeving tot zijn recht en word je 
aangesproken op het vernieuwen van je leven?

2. Het zichtbare woord (bediening van de sacramenten): de sacramenten van doop en avondmaal 
zijn bedoeld om je van bovenstaande te verzekeren. Komen de sacramenten in de kerk tot hun 
recht als uitbeelding en verzekering van Gods woorden?

3. Het voelbare woord (uitoefening van de tucht): wordt er alles aan gedaan om je bij de kudde te 
houden, wanneer je dreigt af te dwalen. Word je aangesproken op je fouten?

Wie zich door het Woord van God laat leiden moet aan de hand van deze 3 punten uit kunnen maken of 
hij/zij te maken heeft met een ware/betrouwbare of met een valse/onbetrouwbare kerk. De betrouwbare 
kerk is te vinden en Gods kinderen hebben de plicht zich bij haar te voegen. De schapen horen de stem 
van de Herder, Zijn geluid is te herkennen. De schapen laten zich door die herkenbare stem leiden naar 
de kudde.
Een kerk is betrouwbaar als de zuivere verkondiging van Gods Woord, de zuivere bediening van de 
sacramenten en de uitoefening van de christelijke tucht aanwezig is. Als één van deze drie punten niet 
zuiver wordt gehanteerd is een kerk niet betrouwbaar. Dat wil niet zeggen, dat er geen gelovigen in 
kunnen kerken, maar ze zijn in die kerk niet veilig! Het gaat er overigens ook niet alleen maar om lid te 
zijn van de ware kerk. Belangrijk is ook dat je een levend lid bent van die kerk.
Een ware kerk kan ontrouw worden, een valse kerk kan tot hervorming komen. Vraag is daarom niet: 
zijn we ware kerk, maar blijven we bij Gods waarheid.



 De kerk is een kerk in uitvoering. 
De kerk is nog zeer onaf, er blijft nog veel werk over. De kerk staat nog volop in de steigers. Maar het 
is geen hopeloos project, ondanks alle tegenslagen, tegenwerkingen en mislukkingen. Dat weten we, 
omdat Christus zelf de Bouwmeester is. Zijn werk komt af, hoe dan ook. Hij ziet het bouwwerk zelfs al 
voor Zich, zoals het afkomt. Hij ziet zijn kerk voor zich als een eenheid, als katholiek, als heilig en als 
christelijk. De kerk is in Christus wat ze steeds meer worden moet. Dat kun je op al de eigenschappen 
van de kerk toepassen. Het is steeds gave en opgave.
De gave van eenheid betekent voor ons daarom tegelijk de opgave om aan de onderlinge eenheid te 
werken. De gave van katholiciteit betekent voor ons de opgave dat we oog moeten hebben voor de 
breedte van Christus werk en niemand mogen buitensluiten of onszelf opsluiten in eigen kring.
De gave van heiliging betekent voor ons de opgave om te vechten tegen de zonde, ook in de omgang 
met elkaar, niet alleen als individu, maar ook samen als kerk.
De gave van het christelijk fundament betekent voor ons de opgave om de kerk voort te bouwen en uit 
te bouwen via zending en evangelisatie op dat fundament.

 De kerk heeft een onzichtbare kant, maar is geen onzichtbare kerk. 
Er is wel degelijk iets van de kerk te zien, daarom is het vreemd om te spreken van een onzichtbare kerk 
zoals sommigen wel doen. Je kunt wel zeggen dat de kerk een onzichtbare kant heeft. Wij zien de kerk 
niet  zoals  Christus  die  ziet,  omdat  wij  het  geheel  niet  kunnen  overzien.  Maar  we  mogen  van  de 
onzichtbare zijde van de kerk dan geen onzichtbare kerk maken.
De belijdenis spreekt op 2 manieren over de kerk: a) kerk als totaal, als de gemeente die tot het eeuwige 
leven is uitverkoren en b) kerk als allen die voor het oog God dienen. Daar kunnen echter huichelaars 
bij zitten. In beide manieren van spreken over de kerk zit iets wat wij niet helemaal kunnen overzien (de 
onzichtbare kant), maar dat betekent niet dat alles ervan onzichtbaar is.

 Ter info: 
Lezenswaardig is 18.4 uit het boek, waarbij het kerkvergaderend werk van Christus vergeleken wordt 
met de stroming van een rivier. Ook voor de hoofdlijnen uit de kerkgeschiedenis verwijs ik naar het 
boek (18.5 – 18.9)
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