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HC21: Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk 
Schriftlezing(en): Efeze 4:1-16, Tekst: Efeze 4:4-6, HC21(54,55) 
Zingen: Ps.122:1 en 3, Ps. 48:4, Ps. 84:1 en 2, Ps. 133:1,2 en 3, Ps. 119:32 
 

Hoofdpunten van de preek 
Wie meer dan één Kerk telt, telt teveel.  

1 Geloven in de Kerk (Ef. 4:4-6 – V54&A54b) 
We geloven niet in een gebouw of kerkverband, maar in het eigendom zijn van de Heere. 
Kerk betekent: van de Heere. Omdat één Heere is, kan er ook maar één Kerk zijn.  

De Kerk is een kwestie van geloof (anders zie je niets). We geloven dat ze heilig (aan God 
gewijd), algemeen (voor iedereen) en christelijk (van Christus is). Door het geloof ben ik lid.  

2 Christus’ werk (Matth. 16:18b – A54a) 
De Kerk is 100% Christus’ werk. Hij heeft uit alle mensen een gemeente uitgekozen. 
Gemeente betekent: eruit geroepenen. Hij doet dat voor Zichzelf. Ze bestaat voor Hem. 

De Heere werkt aan Zijn Kerk door Geest en Woord. Een twee-eenheid. Waar het Woord 
is – werkt de Geest. Daarmee verzamelt, beschermt en onderhoudt (voedt) Hij Zijn Kerk.  

3 Christus’ gemeenschap (V&A55a – Ef. 3:8-9) 
De Kerk is de gemeenschap van Christus met de Zijnen. Om te beseffen wat deze 
gemeenschap inhoudt, heb je geestelijk inzicht nodig. Gemeenschap betekent: economie. 

Alle leden delen in de heilseconomie van Christus’ lichaam. Alle kostbaars van Hem is ook 
van hun. Al Zijn gaven zijn de hunne. Schatten en gaven staan ten dienste van het geheel.  

4 Gemeenschap van christenen (V&A55b – Hand.2:44-45) 
De Kerk is één en je kan niet alleen Kerk zijn. Je krijgt alle andere leden erbij. Dat gaat 
niet vanzelf. Na het ‘paradijselijke’ begin blijken christenen in zichzelf zondaren.  

Elk lid moet zich verantwoordelijk weten voor het geheel. Ons ik moet sterven om ‘nut en 
zaligheid’ van anderen te zoeken. Niet omdat het moet, maar uit liefde en met vreugde.  

 


