
 
 

 

 

Kijk nog even naar het plaatje van hoofdstuk 1. Waar sta je nu?  

 

 

Opw. 378 - Ik wil jou van harte dienen 
Sela - Mag ik jou tot zegen zijn 
Opw. 715 - Wat hou ik van uw huis 
Sela - Breng ons samen 
 

 

Bekijk de video Denkstof ‘Kan je geloven zonder kerk?’ 

Hoe ben je een gezonde kerk? James Mallon schrijft in ‘Als God renoveert’, 
zijn visie voor een gezonde kerk. Die wordt gekenmerkt door: gastvrijheid, 
aansprekende preken, opbouwende muziek, betekenisvolle gemeenschap, heldere 
verwachtingen, dienstwerk waar je goed in bent, vorming van kleine 
gemeenschappen, ervaren van de heilige Geest en uitnodigend zijn. Hij stelt dat 
om gezond kerk te zijn, een 4:1 verhouding tussen betrokken en afzijdige 
gemeenteleden nodig is. De kerk is wel eens vergeleken met een 
voetbalwedstrijd, waarbij duizenden mensen die hard aan lichaamsbeweging 
toe zijn, kijken naar tweeëntwintig mensen die hard aan rust toe zijn. De kerk 
kan alleen effectief zijn, als ieder zijn aandeel levert. Betrokkenheid bereiken 
we niet door te hameren op gedrag, maar door ons te laten vervullen door 
Gods Geest; niet alleen door preken, maar ook door het vormen van kleine 
groepen.  



 
 

De kerk is heilig, want ze is van Christus. Maar we moeten niet vergeten dat de 
kerk uit zwakke en zondige mensen bestaat. Als we kijken wat christenen 
ervan bakken, valt de kerk erg tegen. Door de kerk als voorproefje van het 
Koninkrijk te zien, kan er iets moois gebeuren. Dan zien we de Geest aan het 
werk. De kerk is oefenplek en etalage, waar we leren en laten zien wat geloof, 
hoop en liefde in de praktijk inhoudt, waar mensen erbij horen en betrokken 
zijn, waar ze de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met God en hun 
unieke bijdrage te leveren aan de komst van het Koninkrijk. 

We zijn verbonden door 
Jezus, onze Heer. Als we 
samenwerken, dan is de 
kerk een vrolijke en frisse 
plek voor het feest van 
genade.  

We zijn samen kerk met 
een lange adem. Het is de 
plek waar mensen het met 
elkaar uithouden. Waar we 
langzaam lopen en elkaar meenemen op de weg, Jezus tegemoet.  

 

 

Efeze 4:3-6 ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid 
te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één Geest, zoals uw één hoop hebt 
op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van 
allen, die boven allen, door allen en in allen is.’ 

Efeze 4:11-16 ‘En Hij is het die heeft apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het 
werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (…) Dan zullen 
we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig 
toegroeien naar Hem die het hoofd is (…) Ieder deel draagt naar vermogen bij tot 
de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ 



 
 

1 Johannes 5:1 ‘Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en 
ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit Hem geboren zijn.’ 

Handelingen 2: 42-47 ‘Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, 
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het 
gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden 
iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden 
de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind bij elkaar in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten 
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met 
mensen die gered wilden worden.’ 

 

Gespreksvragen 

1) Wat zeggen bovengenoemde teksten over kerk-zijn?  
Wat is je verlangen voor onze kerk? 

 

 

 

2) Het woord ‘kerk’ betekent samenkomst. Wat betekenen de 
samenkomsten, groot of klein, voor jou? Welke ligt het dichtst bij je hart: 
samen lezen en leren, samen ‘delen’, samen bidden, samen eten, samen 
zingen, samen geven, samen wat doen?  
Hoe bepaal jij waaraan je meedoet?  
Wat verwachten wij als kerkleden van elkaar?  

 

 



 
 

3)  ‘Hij heeft geen handen, behalve onze 
handen, om hier en nu Zijn werk te doen. 
Hij heeft geen voeten, behalve onze 
voeten, om mensen op Zijn weg te 
leiden. Hij heeft geen stem, behalve onze 
stem, om uit te spreken, hoe Hij is 
gestorven. Hij heeft geen hulp, behalve 
onze hulp, om mensen aan zijn kant te 
krijgen.’ 
Wat vind je van dit gezang? 
Wat past bij jou en voor wie wil jij je 
inzetten? 

 

 

 

 

Hebreeën 10:24-25 Luister naar Gods stem. Wat raakt je?.  

‘Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te 
doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen 
doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn 
komst ziet naderen.’ 

 

 

 
4) Wat is de betekenis achter ‘Ik geloof in één algemeen christelijke kerk, de 

gemeenschap der heiligen’? 

 

 



 
 

5) Hoe kunnen wij een gezonde kerk zijn? 
Wat vind je sterke kanten van onze kerk en waarin zouden we kunnen 
groeien? Zie je nieuwe kansen? 

 

 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 

 

 

 

 

 

Algemene evaluatie 

Welk onderwerp van dit boekje sprak je aan? 

 

 

Wat heeft bijgedragen aan nieuwe voornemens of toewijding? 

 

 

 



 
 

 

 

Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. 

We zijn verbonden met onze eigen kerk, met de kerken in onze plaats en 
wereldwijd, en met de overleden gelovigen en de volgende geslachten. Want 
er is maar één kerk. Die verbondenheid behoed je voor de arrogantie dat je de 
waarheid in pacht hebt en geeft je oog voor de kerk van de toekomst. Je kunt 
naar de kerkgeschiedenis kijken als een schandaal van verdeeldheid. Maar je 
kunt ook kijken hoe iedere kerk iets van Gods veelkleurige wijsheid heeft 
ontdekt en benadrukt. Daar kunnen we rijkdom in zien. Elke kerk heeft zo zijn 
eigen bijdrage aan het geheel van de algemene christelijke kerk. De Geest 
maakt christenen bewust dat heel veel ons bindt, meer dan wat ons scheidt. 
De taak van de kerk om te getuigen van ons geloof en de wereld te verbeteren 
is te groot om alleen te doen. We hebben elkaar als kerken nodig. 

 

 

 

‘Ik kan dingen die jij niet kunt,  
en jij kunt dingen die ik niet kan.  

Samen kunnen we grote dingen doen.’ 

Moeder Teresa 

Wat vind je voor ons kerk-zijn belangrijk? 

 

 

 

 


