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Avond 18 – De vraag van God 

– Kerk 



School voor Geloofsverdieping 2021-2022

1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



Inhoud

• 1. De vraag: benaderd vanuit de mens en God

• 2. God heeft de Kerk nodig

• 3. God zoekt een thuis

• 4. Kerk in deze tijd

• 5. Een bemoedigend perspectief



1. Benaderd vanuit de mens & God

• Heeft een gelovige de Kerk nodig?

• Heeft God de Kerk nodig?



1.1. Heeft een gelovige de Kerk nodig?

• Vanuit de mensen:

– Sociologisch antwoord

– Functionele antwoord

– Kerk als tankstation



1.1. Heeft een gelovige de Kerk nodig?

– Kerk als restaurant



1.1. Heeft een gelovige de Kerk nodig?

– Kerk als ziekenhuis



Kom, wie dorst heeft, hier is water. Drink wijn en 
melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld 
aan wat geen brood is? Luister aandachtig naar 

Mij en u zult eten wat goed is. 

Jes. 55, 1-2



1.2. Heeft God de Kerk nodig?

• Vanuit God

– God roept ons bijeen

– Kerk vindt oorsprong bij God

– Geroepen & uitgekozen



2. God heeft de Kerk nodig? 

• Waarom Kerk?

• In vrijheid

• Een plaats waar Gods Rijk is begonnen



2.1. Waarom Kerk?

• Niemand heeft God ooit gezien

• Toch laat God zich kennen

• Hij wil dat we gelukkig zijn

• Verbondenheid



2.2. In vrijheid

• Een aanbod van liefde

• Begonnen met Abraham

• Jezus bracht vervulling

• De Kerk als gemeenschap van geroepenen

• Communio



2.3. Een plaats waar Gods Rijk is 
begonnen

• Kerk als geroepene door God

• Kerk is geen doel op zich

• Teken zijn voor anderen



U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn 
bijzondere eigendom werd om de roemruchtig 

daden te verkondigen van Hem die u uit de 
duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht: 
u, vroeger geen volk, nu Gods volk; vroeger van 

genade verstoken, nu begenadigd.”



3. God zoekt een thuis

• Huisgenoten van God

• Om beluisterd te worden,

• Om samen met ons te vieren,

• Om zijn plannen met ons te delen



3. God zoekt een thuis

• God zoekt een huis

• Wij zijn levende stenen



Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden 
meer, maar medeburgers van de heiligen, en 

huisgenoten van God, gebouwd op het fundament 
van de apostelen en de profeten, waarvan Christus 

Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem die het hele 
bouwwerk in zijn voegen houdt groeit het uit tot 

een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u 
mee gebouwd tot een woning van God, in de 

Geest.



3. God zoekt een thuis

• God is de bouwheer

• Hij dwingt ons niet

• Gemeenschap vormen

• Drievoudige opdracht:

– Verkondigen

– Gebed & viering

– Diaconie



3.1. Om beluisterd te worden

• Luisteren naar het Woord

• Hij raakt ons hart

• Verkondiging

• God wil gehoord worden



3.2. Om ongedwongen samen te zijn

• God wil bij ons zijn

• Gebed en liturgie



3.3. Om zijn plannen te delen met 
mensen

• Dienst aan de wereld en mensen

• Delen in Gods gezindheid

• Volle aanwezigheid van de Kerk



3.3. Om zijn plannen te delen met 
mensen

• Kerk als oase



Ze leven in hun vaderland, maar als vreemdelingen 
(paroikoi). Vreemde grond is voor hen een 

vaderland en elk vaderland is voor hen vreemde 
grond.

(Diognetes)



4. Kerk in deze tijd

• Een ‘nieuwe’ gestalte

• Een zending

• Licht op de berg



Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de 
glorie van de Heer komt over u. En zie, de 

duisternis bedekte de aarde, de donkerte de 
volken, maar over u gaat de Heer lichtend op, zijn 

heerlijkheid verschijnt over u. De volken komen 
naar uw licht, koningen naar de glans van uw 

dageraad.



4. Kerk in deze tijd

• Uitverkoren + gezonden

• Zout zijn op aarde…

• Licht van de wereld

• Teken van heil

• Nieuwe familie

• Geen sluwe strategie

• Kerk voor en in de wereld



5. Een bemoedigend perspectief

• Een uitnodiging

• Geen dienstverlening alleen…

• Altijd gastvrij

• Vanuit onze roeping


