
Zondag 21 
 
Ter voorbereiding: 

1. Lees zondag 21 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Vraag 54 gaat over wat wij geloven over de ‘algemene christelijke Kerk’. Kunnen wij in 
onze tijd, met allerlei scheuringen en kerkverbanden, hier eigenlijk nog wel in geloven? 

2. Antwoord 54 heeft het over ‘een levend lidmaat’ van de kerk zijn. Wat betekent die 
uitdrukking? Herken jij jezelf daarin? 

3. Wat betekent nu eigenlijk de uitdrukking ‘gemeenschap der heiligen’? Welke twee 
dingen noemt antwoord 55? 

4. Antwoord 55 zegt dat wij onze gaven “ten nutte en ter zaligheid” van andere 
gemeenteleden moeten inzetten. Hoe doe jij dat? Zou dit nog op meer manieren 
kunnen? 

5. Lees Johannes 17:20-21. Wat kunnen we leren van dit gebed van de Heere Jezus? Wat 
heeft het te maken met deze zondag? 

 
Verdieping: 
Ook in de Westminster Confessie (1647) wordt gesproken over de kerk. Hieronder staan een 
paar artikelen uit deze belijdenis. Leer je uit deze belijdenis nog nieuwe dingen, als je die naast 
de catechismuszondag legt? Wat spreekt je aan? 
 
Hoofdstuk 25 De Kerk 

I. De katholieke of algemene Kerk, die onzichtbaar is, bestaat uit het hele getal van 
de uitverkorenen, die onder Christus, hun Hoofd, tot één vergaderd waren, 
vergaderd zijn of nog zullen worden. De Kerk is de bruid van Christus, Zijn lichaam 
en de vervulling van Degene Die alles in allen vervult. 
 

II. De zichtbare kerk, die onder het Evangelie ook katholiek of algemeen is (en niet 
zoals vroeger onder de wet beperkt is tot één volk), bestaat uit alle mensen die in 
heel de wereld de ware godsdienst belijden, en hun kinderen. Zij is het Koninkrijk 
van de Heere Jezus Christus, het huis en het gezin van God, waarbuiten geen 
gewone mogelijkheid is om zalig te worden. 
 

III. Christus heeft aan deze katholieke, zichtbare kerk de bediening van het Evangelie, 
Gods woorden en Zijn inzettingen gegeven opdat de heiligen in dit leven vergaderd 
en volmaakt zouden worden, tot aan het einde van de wereld. Zoals Hij heeft 
beloofd, wordt deze bediening, samen met Gods Woord en inzettingen, door Zijn 
eigen tegenwoordigheid en Zijn Geest krachtig toegepast. 
 

IV. Deze katholieke kerk is soms meer en soms minder zichtbaar geweest. De 
afzonderlijke kerken die hier deel van uitmaken, zijn in meerdere of mindere mate 
zuiver. Dit hangt af van de wijze waarop het Evangelie wordt onderwezen en 
omhelsd, de sacramenten worden bediend en of de openbare eredienst daarin op 
meer of minder zuivere wijze wordt gehouden. 


