1. Het wezen van de kerk
A. Inleiding
1. Persoonlijk
a) De gemeente van Christus betekent veel voor mij, dat is nu de Hervormde Gemeente te
Huizen. Het is geen ideale gemeente, maar beslissend is dat Christus er woont en werkt. Het
is Zijn gemeente. Om Hem en om Zijn Woord heb ik Zijn gemeente lief.
b) Juist in onze tijd van individualisme en subjectivisme is het belangrijk om te weten wat de
betekenis van de christelijke gemeente is. Hierbij denken we niet vanuit onszelf maar vanuit
God. Dat is immers kenmerkend voor geloven.
2. Kerk en gemeente
‘Kerk’ en ‘gemeente’ worden door elkaar gebruikt. Met ‘kerk’ wordt vaak het gebouw bedoeld waar de gemeente samenkomt.
‘Kerk’ komt in de bijbel niet voor. Het is afkomstig van ‘kuriakè’, dat is: van de Kurios (Christus). Dat is een belijdenis.
‘Gemeente’ komt in de bijbel wel voor (zie straks).
3. Geloof, hoop en liefde
Deze begrippen tekenen de christelijke gemeente. Het is althans haar roeping om geloof,
hoop en liefde te delen en uit te stralen. Teksten waar deze drie begrippen in één verband
voorkomen zijn onder andere: Ef. 1:15, 18; Kol. 1:3-6; 1 Thess. 1:2 en 3; 1 Kor. 13:13.

B. Wezen
1. Schepping van God
De gemeente is het werk van God, niet van mensen. Hij heeft Zijn gemeente geschapen door
Zijn Woord en door Zijn Geest. De gemeente is een nieuwe schepping die bestaat uit herschapen mensen. Daar lijkt het vaak niet op, maar het gaat nu om het wezen van de gemeente.
2. Ekklesia
‘Ekklesia’ komt van ‘uitroepen’. God roept mensen uit de duisternis in Zijn licht (1 Petr. 2:9).
Met ‘ekklesia’ wordt de universele kerk bedoeld (Matth. 16:18; Ef. 5:23) en de locale gemeente (Matth. 18:17; 1 Kor. 1:2).
3. Koinonia
‘Koinonia’: gemeenschap; komt van ‘delen’. Gemeenschap met Christus (1 Kor. 1:9), deel
hebben aan Hem. En: gemeenschap met elkaar, geestelijk en materieel (indien nodig, diaconale zorg), deel hebben aan elkaar (Rom. 15:26 en 27; 2 Kor. 8:4; Rom. 12:13).

C. Metaforen
1. Volk van God
Een volk is een culturele, maatschappelijke, economische en politieke eenheid van mensen.
De kerk is een bijbelse en spirituele eenheid van mensen.
In een theocratie vallen die twee samen. Dat was in Israël zo, en dat zal op de nieuwe aarde
weer zo zijn.

2. Kudde
OT: Ps. 23; Ez. 34 – beeld van God als Herder en het volk als kudde schapen. NT: Joh. 10 –
gelijkenis van de goede Herder. Kudde: voeding, geleid worden, bescherming.
3. Tempel
OT: tempel Jeruzalem, de plaats waar God woont. NT: de gemeente als tempel, de plaats
waar God woont. De gemeente als geestelijk gebouw (1 Petr. 2:5), gebouwd door God Zelf.
4. Lichaam van Christus
Christus is het Hoofd, wij zijn de leden (Rom. 12; 1 Kor. 12; Ef. 4). Er is een sterke band, met
het Hoofd en onderling. Er is verscheidenheid van gaven. We kunnen niet zonder Christus,
ook niet zonder elkaar. Het gaat om het functioneren van de gemeente als lichaam van Christus.
5. Wijnstok en ranken
Gelijkenis in Joh. 15. Ook sterke band, intiem. De boodschap is: in Hem blijven, zoals de rank
in de wijnstok is, en vrucht dragen.
Paulus heeft het over ‘in Christus zijn’ (staat, positioneel – is altijd zo), Johannes over ‘in
Christus blijven’ (stand, conditioneel – is alleen zo als wij in Gods geboden blijven).
6. Bruid
In OT relatie tussen de Here en Zijn volk als huwelijk voorgesteld (o.a. Ez. 16; Jer. 2:2; 31:32;
Jes. 62:5; Hosea). Andere goden achterna lopen is overspel bedrijven. In NT: Christus is de
Bruidegom, Zijn gemeente is de bruid (Ef. 5:22-33; Openb. 21:2). Dit is een monogame relatie. Straks is er het bruiloftsfeest (Openb. 19:7), waarnaar de Geest en de bruid vol verlangen
uitzien (Openb. 22:17).
7. Moeder
De kerk is de moeder van alle gelovigen (Gal. 4:26). Door haar hebben we het leven ontvangen, door haar worden we gevoed (het Woord). Er is geen leven buiten de kerk, buiten het
lichaam van Christus. Cyprianus: ‘Niemand kan God als Vader hebben, die de kerk niet als
moeder heeft.’
8. Huisgezin
God is de Vader van de gemeente als Zijn huisgezin (Ef. 2:19). Hij heeft één eigen Zoon en
verder ontelbare aangenomen kinderen, die erfgenamen zijn ((Rom. 8:15-17).

D. Twee kanten
1. Onze kant van de gemeente is zichtbaar als empirische werkelijkheid
2. Gods kant is voor ons onzichtbaar. Hij kent degenen die de Zijnen zijn.
* 1 en 2 vallen niet samen

E. Ten slotte
Om over na te denken:
‘Ik dank God voor mijn gemeente, omdat…’

