
De kerk, deel 1

In een serie van drie preken gaat het de komende weken 
over de kerk.
Veel is er te zeggen en veel is er al gezegd over de kerk. 
De kerk maakt allerlei gevoelens en gedachten bij ons 
los. Maar waar gaat het nu om en waar halen wij onze 
bezieling vandaan om betrokken te zijn of betrokken te 
worden bij de kerk?

Een serie in drie delen:
1. De kerk, het verlangen van Gods hart
2. De kerk, het verlangen van Gods volk
3. De kerk, verbonden in aanbidding

---

Om het verlangen van Gods hart op het spoor te komen 
moet je goed kijken naar het veelzijdig spreken van God over zijn volk, de kerk.
Alle verschillende aspecten laten iets zien van zijn verlangen:
1. Het gezin van God - God wil nieuwe verbondenheid geven in een losgeslagen en 

vereenzamende wereld. Hij schept een nieuw gezin waar je deel van mag uitmaken. Het is 
wonder van aanvaard en geliefd zijn.
2Korintiërs 6:18; Matt. 12:49-50; Efeze 1: 4 en 5; 1Joh 3:14-18

2. Bruid van Christus - Jezus is de bruidegom en de kerk de bruid. Wonderlijk genoeg want de 
bruid is helemaal niet zo rein en wit. En toch: God maakt je tot bruid. Zo ver gaat zijn liefde.
Efeze 5:32 en 2 Korintiërs 11:2, Hosea 2

3. De wijnstok - verbondenheid aan Jezus; vruchten door Hem; snoeien om meer te worden. Met 
de belofte in dit alles van het feest met nieuwe wijn.
Johannes 15; Psalm 80

4. De akker - koninkrijk van God is als een akker. Paulus heeft geplant. Apollos heeft begoten, 
maar God heeft laten groeien. Een uitbundig God die volle akkers wil.
1Korintiërs 3:6-9

5. De tempel - God woont in een tempel; wij mogen die tempel zijn! God woont onder ons.
1Petrus 2:1-10

6. Het lichaam - Verbonden aan het Christus en tegelijk verbonden aan elkaar met betekenis voor 
elkaar; verschillende gaven. Je maakt elkaar sterker!
1Korintiërs 12:12-27; Efeze 1:22 en 23; 4:15 en 15; Kolossenzen 2:19

7. De Kudde - de Goede Herder zorgt zo goed voor zijn schapen dat hij zijn leven voor de kudde 
overheeft. Hij heeft hart voor de schapen.
Johannes 10 en Psalm 23

Verschillende beelden. Ze laten in vele kleuren de klop van Gods hart zien. 
Vergelijk het met de verschillende scherpstelpunten bij een foto. Je focust op het een en in 
samenhang met de rest geeft het je een nieuw beeld op de kerk. Zo zijn er vele scherpstelpunten!
Het maakt voor alles verwondering, ontzag en liefde voor God los.
Opvallend is het gemeenschappelijke in de beelden: je bent samen gemeente.
God heeft altijd al een volk voor zich willen hebben. Hij wil aan dat volk zijn heerlijkheid openbaren 
en Hij wil door dat volk zijn heerlijkheid laten zien aan deze wereld. 

---

Verwerking
1. Welk beeld bij de gemeente spreekt jou op dit moment het meest aan en waarom?
2. Welk beeld ken je dat niet in dit lijstje staat? 

En wat zegt dat beeld over God? Wat zegt dat beeld over de aard van de gemeente?
3. Deel met elkaar wat je uit de bijbel nog meer weet over het verlangen van God om een volk voor 

zich te hebben.
4. Overdenk elke dag van de week één van de beelden bij de kerk die hierboven genoemd zijn en 

lees de bijbehorende bijbelgedeelten
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