Schriftlezing: Joh. 10:11-16, 27 en 28 en Ef. 4:1-16
Tekst: Ef. 4:4a Thema: HC21.54-55
Zingen: Ps. 122:1 en 3, Ps. 48:1 Ps. 87:1,3 en 4 Ps.
133:1 en 3, Ps. 119:32
Hoofdpunten van de preek
‘Kerk’ is afgeleid van een bijbelse uitdrukking en
betekent ‘wat van de Heere is.’
Één lichaam is het…
In de bijbel wordt meestal gesproken over de
‘gemeenschap’ (OT) of de gemeente (NT). De
gemeente is een plaatselijke gestalte van het ene
lichaam van Christus.
De ‘Kerk’ is één. Een wezenlijke eigenschap van het
lichaam van Christus. Er is één Heere, één God, één
geloof… Verdeeldheid komt van dé verdeler, de
duivel. Hij probeert te verdelen wat één is én blijft.
100% werk van Christus [v&a 54 a-g]
De ‘Kerk’ is 100% het werk van Christus. Hij is Heer’
van de Kerk en doet alles door haar:
 te verzamelen: Door Woord en Geest (d) brengt
Jezus (a) gedurende alle tijden uit alle kringen
(b) voor Zichzelf een gemeente bijeen (Ef. 1:12),
met als bestemming het eeuwige leven (c).
 te beschermen: niemand kan de schapen uit de
hand van de Goede Herder rukken, de poorten
van de hel zullen de gemeente nooit
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overweldigen. Aan de Heer’ van de kerk is
gegeven alle macht…
te onderhouden: de Herder leidt Zijn schapen
naar de weide. Door de (verkondiging) van het
Woord voedt, verzorgt en leidt de Heere Zijn
gemeente.

Door het geloof [v&a 54 h-i]
Wanneer zijn we lid van de ‘Kerk’? Door het geloof
(h). Lees de aanhef van de brieven van Paulus, bij.
Ef. 1:1: aan de heiligen en gelovigen… Elke gelovige
is én blijft een levend deel van Christus’ lichaam (i).
Één in Christus [v&a 55]
De gemeenschap der heiligen is allereerst en
allermeest de verbondenheid met de Heere (a). Een
bijbelse uitdrukking daarvoor is ‘in Christus’ zijn. In
Hem hebben we alles: 1 Kor. 1:30.
De band met Christus is sterker, blijvender,
belangrijker dan alle andere mogelijke relaties.
In Christus is de gemeenschap der heiligen opdacht
aan elkaar. Alle heiligen zijn schuldig, d.w.z. heilig
verplicht aan hun Heere om de gaven die Hij ons gaf
te gebruiken tot opbouw van Zijn lichaam (b).
Deze gemeenschap wil een werkwoord zijn om in
navolging van de Heere elkaar te dienen (Joh.
13:15). Met zo’n Heere en met zoveel zegeningen is
dat geen zware last, maar een lieve lust.

