
Les 7  Gods volk: de kerk

Doelstelling: de catechisant is in staat aan te geven hoe hij tegen de kerk aankijkt, waarom 
hij daar lid van is (ook m.b.t. het aspect: waarom specifiek van deze gemeente) en wat de 
waarde en bedoeling is van de kerk.

Jij en de kerk
Bedoeling: meningen inventariseren, als opzet voor het verdere gesprek

De kerk
Bedoeling: gesprek over beeldvorming over de kerk + eigen standpuntbepaling

Wat is kerk?
Aspecten: kerk = ecclesia = vergadering (bijeenbrengen en komen) van gelovigen. Kerk 
komt van Kuriake = wat van de Heer (Kurios) is. Katholiciteit.
Vier kenmerken van de kerk: Handelingen 2:42; vergelijk NGB artikel 29. Licht en zout zijn.



Les 7  Gods volk: de kerk 

De kerk
 Wat is de kerk voor jou, wat betekent de kerk voor jou?

 Kun je geloven zonder kerk? 

 Hoe wordt er in je omgeving (buren, vrienden) tegen de kerk aan gekeken? 

Wat is de kerk?
 Probeer dat eens te omschrijven. Gebruik daarvoor de volgende bijbelgedeeltes: 

Johannes 10:1-6, 1 Petrus 2:4,5, 1 Korintiers 3:16 en 12:27, 1 Timoteus 3:15, 
Openbaring 12:1, 21:2,9 en 22:17

 Waarom is de kerk er?

 Wat is het doel van de kerk?

De ware kerk
 Waaraan kun je zien dat een kerk echt is? Wat zijn volgens jou criteria waaraan een 

kerk moet voldoen?

 Wat zegt de belijdenis hierover? Lees artikel 29 van de Nederlands 
Geloofsbelijdenis

De kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen zijn deze: dat de 
kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt; dat zij de 
zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die 
heeff ingesteld; dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te 
bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, 
alles wat daarmee in strijd is verwerpt, en Jezus Christus erkent als het 
enige Hoofd. (vertaling Gereformeerd Kerkboek 2006)

Tig kerken
 Wat vind je ervan dat er zoveel verschillende kerken zijn?

 Maakt het uit van welke kerk je lid bent?


