
Verslag vijfde lezing ds. J.R. Visser 8 juni 2017 in de serie Christen zijn in de 21ste eeuw 

Onderwerp deze avond: Kerk in de 21ste eeuw.

Kerk in de 21ste eeuw is een breed onderwerp, er zijn allerlei gedachten over en dingen die spelen. 

1. Hoe wordt er in onze tijd naar de kerk gekeken?
Er is de laatste jaren ook een duidelijke verandering van gedachten over de kerk, ook in de GKv. Van 
een duidelijk beeld naar een niet meer makkelijk aan te wijzen kerk. Waar komt die gedachte 
vandaan?
Dit heeft veel te maken met de cultuur en het gezag van de Schrift.

1. Gefragmentariseerd – gedifferentieerd: Mensen zien het leven vaak niet meer als geheel. We 
leven in allerlei verschillende verbanden (thuis, op school/werk, bij vrienden). De kerk is (soms) 
nog maar een klein deel van het leven, daar ben je als het goed voelt, anders ben je er niet. De 
kerk wordt dan één van de sociale gemeenschappen waarin we functioneren. Het is niet meer de 
Here die boven ons hele leven staat en de kerk als uitvalsbasis van waaruit we leven.

2. Individualisering – subjectivering: ik met mijn gedachten en gevoelens moet het goed hebben, het 
gaat om mijn beleving. Hierbij past het begrip restaurantkerk.

Dr. S. Paas heeft deze term gebruikt in een lezing gehouden ter gelegenheid van de 156e Dies Natalis 
van de Theologische Universiteit Kampen. Er zijn veel verschillende restaurants, we kiezen waar we 
heen willen en onze smaak kan veranderen. Zo kunnen we ook met de kerk omgaan, de kerk moet er 
alles aan doen om het mensen naar de zin te maken. Wij moeten onszelf er ook voor hoeden dat we 
niet meegaan in dit denken.
Ook in de Bijbel komt dit al voor (1 Korinthe 1). Paulus vermaant namens de Heilige Geest om 
éénstemmig te zijn als het op de boodschap aankomt en niet (:12) ‘Ik ben van Paulus. En ik van 
Apóllos.’ Dit is niet een pleidooi om ten koste van alles één te blijven, in vers 17 geeft Paulus aan dat 
hij gezonden is om het evangelie van Christus te verkondigen, daar moeten we onze eenheid in 
vinden. Paulus en Apóllos brachten hetzelfde evangelie. Wel plantte de één en heeft de ander 
begoten, maar het gaat om hetzelfde evangelie, God geeft de wasdom (1 Kor 3:5-6).
Het is voor ons ook van belang om na te gaan waarom we naar een andere kerk (zijn ge)gaan. Een 
overstap heeft te maken met het gezag van de Schrift, dat is in het geding. We kunnen het leven niet 
fragmentariseren. Het leven van ons allemaal ligt onder de toets van Gods woord, daar moeten we 
onze eigen mening en andermans mening ook aan toetsen. Niet vanuit het gevoel de Bijbel lezen, 
maar het gaat om de richting van waaruit je dit doet.

2. Beelden in de Bijbel over de kerk
In Handelingen 2:42 gaat het niet om een optelsom van gelovigen die allemaal op zichzelf leven, het 
gaat om een  gemeenschap van gelovigen die volharden in de leer van de apostelen.
In Galaten 5:25 staat: ‘Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden’, 
samen volgens het bevel van Christus achter Hem aan.

1. De kerk geroepen uit de wereld (Rom 1:6 en 1 Kor1:2, 24): we behoren bij de gemeente van 
Christus. Ekklesia is hiervoor de Griekse term, de inwoners van Athene hadden het 
burgerrecht = ekklesia, zo God roept ons uit de wereld om samen voor Hem te leven. Dit 
wordt gebruikt voor de plaatselijke kerk , maar ook in het enkelvoud voor de kerk in de hele 
wereld (Matth. 16:18). 

2. De kerk als volk van God (1 Pet 2:9,10): In de voorafgaande verzen gaat het over ‘laat u ook 
zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis’, de verzen 9 en 10 
sluiten hierbij aan: we zijn een volk Gode ten eigendom, samen om de grote daden van God 
uit te dragen in de wereld.

3. Kerk als lichaam van Christus: Het lichaam wordt aangestuurd vanuit het hoofd, zo kunnen wij
alleen christen zijn als we ons laten aansturen door ons Hoofd Christus. In 1 Kor12: 12-27 



gaat het over samen lichaam zijn van Christus, Paulus gaat hier verder op de 
restaurantgedachte en zegt: jullie horen één lichaam te zijn onder het Hoofd Christus.

4. Kerk als bruid van Christus: In het Oude Testament wordt al het beeld van de bruid gebruikt, 
in het Nieuwe Testament komt het beeld letterlijk terug, één bruid van Christus, een kerk die 
bij elkaar hoort. We moeten een reine bruid zijn en dan ook zo geloven als Hij in de Schrift 
getekend wordt, niet in onze eigen Jezus. (2 Kor 11:1-4)

5. Kerk als tempel van de Geest: we zijn elk afzonderlijk tempel van de Geest, maar dat staat 
niet tegenover het samen tempel zijn, we kunnen niet alleen geloven maar horen bij de 
gemeente te zijn die tempel van de Geest is. In de bijbel lezen we hoe we ons horen te 
gedragen in de gemeente, daar wordt de waarheid verkondigd en is Christus in ons midden. 
(1 Tim. 3:15)

Als het lichaam niet doet wat het hoofd zegt is het lichaam ziek, niet het Hoofd. In de bijbel lezen we 
veel oproepen om te luisteren naar de oproepen van het Hoofd (Openbaring 2 en 3). In het OT ging 
het volk in ballingschap omdat het niet luisterde naar God, in het NT zegt God in Openbaring in de 
brief aan de gemeente van Efeze: als jullie niet luisteren haal ik de kandelaar weg.

3. Kerk en belijdenis
NGB artikel 27-29 gaan over de kerk, bij sommigen roept dit aversie op. Wat staat er eigenlijk?
Artikel 27: over de wereldwijde kerk
Artikel 28: je vindt die kerk in een gemeente die werkelijk kerk is
Artikel 29: Zo kun je ook de ware kerk onderscheiden

 Zuivere prediking waar het evangelie als onfeilbaar woord verkondigd wordt
 Zuivere bediening van de sacramenten: zoals Christus die heeft ingesteld, met aanwijzingen 

uit het Woord
 Tucht: voor veiligheid in de kerk, het evangelie moet werkelijk verkondigd worden. Er moet 

tucht zijn in de gemeente omdat het anders als een soort gist de gemeente aantast.
 Jezus erkent als enige Hoofd en alles wat in strijd is daarmee verwerpt: in het spoor van 

Christus gaan als je Christus kerk bent
 Gerechtigheid najagen: dat moet in de prediking met liefde worden aangewezen, niet naar 

rechts of links afwijken 
 Wel nog grote zwakheid overgebleven: ook in Christus kerk komen we altijd zonde en 

zwakheid tegen, in de prediking wordt de weg van vergeving aangewezen
 Door de Geest daartegen strijden: dat wil je als je bij Christus hoort

Kerk = waar het evangelie met liefde verkondigd én aangenomen wordt!


