5. De grenzen van de kerk
A. Inleiding
1. Zichtbare en onzichtbare zijde van de kerk
De kerk heeft een zichtbare en een onzichtbare zijde. Wij kunnen niet beoordelen wie werkelijk levende leden van de kerk zijn. De Here kent degenen die van Hem zijn (2 Tim. 2:19).
Het is niet alles Israël wat Israël heet (Rom. 9:6).
2. Empirische en geestelijke grenzen
We kunnen ook spreken van empirische en geestelijke grenzen. Empirisch houdt in: in kaart
te brengen (kaartenbak) en zo weten wie tot de kerk behoren. De geestelijke grenzen onttrekken zich aan onze waarneming. Naam-christenen zijn wel geregistreerd maar zijn geen levende leden van de kerk.
3. Ware kerk?
Geen enkele zichtbare kerk is de ware kerk. Er is geen kerk die puur, zonder fouten en tekortkomingen is. Wonder: God maakt gebruik van onvolmaakte, zwakke, falende, zondige mensen. Pas bij de vereniging van Bruidegom en bruid is de kerk volmaakt.
4. Ideale kerk?
In de geschiedenis is vaak, vanuit onvrede met de zichtbare kerk, geprobeerd om – als ideaal
– een volmaakte kerk te bereiken. Dit is echter niet reëel. Ook als gelovige blijf je zondaar.
Elke aardse verschijning van de kerk draagt daarvan de sporen. Dit neemt niet weg dat het
onze roeping is om zo zuiver mogelijk kerk te zijn.

B. Ketterijen
1. Wat is een ketterij?
Een ketterij is een afwijking of een ontkenning van (een deel van) de waarheid (bijv. Jezus is
geen God, of: Hij is niet echt opgestaan). Door de eeuwen heen zijn er ketterijen geweest. De
duivel gebruikt deze om zijn misleidend werk te doen.
Ketterijen brengen strijd met zich mee. Concilies en synodevergaderingen hebben vaak ketterijen aan de kaak gesteld door voor de waarheid op te komen en deze op tal van punten duidelijk en belijdend te formuleren.
2. Accenten en afwijkingen
Er is een verschil tussen het leggen van bepaalde accenten (bijv. meer nadruk op de rechtvaardiging dan op de heiliging) en een afwijking van de waarheid. We dienen te waken voor eenzijdigheden.
3. Waarschuwingen
In de bijbel wordt veel gewaarschuwd voor ketterijen en dwalingen: o.a. Hand. 20:28-31; 1
Tim. 1:3; 1 Joh. 4:1; 2 Joh. :10v.
4. Tucht
Tucht is discipline en hoort bij het discipelschap. ‘Tucht’ komt van ‘trekken’. Wie weg
dwaalt, wordt ‘terug getrokken’. Het is een aspect van pastorale zorg. Er is leertucht en levenstucht. Beide zijn moeilijk uit te oefenen. Helder inzicht en fijngevoelige en liefdevolle
pastorale zorg zijn nodig.

C. Schisma’s
1. Schisma onmogelijk
Het ene lichaam van Christus kan niet gescheurd worden. Een schisma is niet een scheiding
van maar in het lichaam van Christus (1 Kor. 1:13; 1 Joh. 2:19).
2. Persoonlijke conflicten
Veel schisma’s zijn ontstaan door persoonlijk conflicten waarbij geen sprake was van verschil
in leer maar van ruzies, macht, ambitie, onverenigbaarheid van karkaters of ook van persoonlijk roepingsgevoel.
3. Onenigheid in de leer
Vaak was en is er ook onenigheid in de leer, bijv. over de doop, het werk van de Heilige
Geest, visie op het ambt etc.
4. Gewenning
Aan schisma’s moeten wij niet kunnen wennen. Want scheuringen in het lichaam van Christus zijn vreselijk. Gewenning is een gevaar.
5. Lijden aan de kerk
Als wij de kerk op het hart dragen, dan kan het niet anders dan dat wij lijden aan de
kerk(elijke verdeeldheid).

D. Sekten
1. ‘Sekte’ komt van ‘secare’: (af)snijden. Een sekte heeft zichzelf afgesneden van de kerk.
Een bepaald leerstuk wordt boven andere leerstukken verheven en tot specifieke identiteit van
de gemeenschap gemaakt.
2. Open-minded denken
Om niet verstrikt te raken in eenzijdigheden is open-minded denken nodig. Dat is: openstaan
voor het voortgaande vernieuwende en onderwijzende werk van de Heilige Geest.

E. Grenzen
1. ‘Buiten de kerk geen heil’
Deze uitspraak is van Cyprianus. Hij bedoelde met ‘de kerk’: de gemeenschap van gedoopten.
Gereformeerde visie: de kerk is het lichaam van Christus.
2. De grenzen van Gods genade
Velen: de grenzen van Gods genade zijn ruimer dan de grenzen van het lichaam van Christus.
Argument: ik kan me niet voorstellen dat God mensen verloren laat gaan. Zo: niet de bijbel
maar het menselijk voorstellingsvermogen is de norm. We komen zo uit bij de alverzoening.
3. Alleen God kent het hart van mensen
Er is echter kaf onder het koren. Kaf en koren zullen gescheiden worden op de dag van het
oordeel (Matth. 13:24-30). Het oordeel is aan Hem die de harten kent.

F. Ten slotte
Om over na te denken:
De onzichtbare zijde van de kerk valt niet samen met haar zichtbare zijde.

