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3. Ik geloof een algemene kerk-  over de katholiciteit van de kerk  –  
(Openbaring 7:9) 

 
Deze week werd Joe Biden president van de Verenigde Staten. En werd 
opgemerkt: hij de tweede ‘katholieke’ president. De eerste was Kennedy. 
‘Katholiek’ wordt hier gebruikt als aanduiding voor Rooms-katholiek. 
Katholiek betekent eigen ‘algemeen’. Dus elke kerk is katholiek. Wij zijn dan 
Protestant-katholiek. 
Maar wat belijden wij eigenlijk als we zeggen ‘te geloven in een algemene, 
een katholieke kerk’? Katholiek betekent ‘dat wat overal, altijd en door ieder 
geloofd wordt’. Het gaat dus over heel de inhoud van de belijdenis. Over het 
geloof in de Vader, Zoon en Geest. 
Vaak is het zoeken naar wat ‘algemeen’ is, gepaard gegaan met het bepalen 
wie er niet bij hoorden. Wie er ketters waren of dwaalden in de leer. Soms 
was dat nodig. Maar het heeft tot vele kerkscheuringen geleid. Maar we 
kunnen in plaats van de grenzen bewaken, ook zoeken naar de kern, die ons 
samenbindt. Zoals in het gezamenlijk gebed in deze Week van Gebed. 
Maar wat is de kern? In de Reformatie is een nadruk gelegd op de Bijbel: wat 
overal, altijd door iedereen geloofd wordt naar de Schriften. In de Bijbel 
wordt ons gewezen op  God, de Schepper en Jezus, de Heer van hemel en 
aarde. Hoe we deze kern mogen zoeken, zien we mooi bij Paulus in Athene. 
Hij trekt geen harde grens met een oordeel. Maar wijst op de kern, waar we 
als mensen allemaal naar zoeken en die we tastend mogen vinden.  
Soms kan het zoeken naar de grens van wie wel en niet ‘katholiek’ is, onszelf 
buiten schot houden. Maar wie minder op de grens let, maar meer op de 
beweging, laat het dichterbij komen. Welke kant bewegen wij op? Groeien wij 
dichter naar de kern: God, Jezus, de Geest, de Bijbel , heiligheid, het kruis? 
Welke beweging maken mensen in onze omgeving? Of is er niet veel 
beweging in ons geloofsleven? Welke kant groeien we als kerk op? Geloven 
gaat over een relatie met het geheim van Gods genade in Christus. 

Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten: 
1. In de preek wordt gesteld: Het is beter te zoeken naar de 

kern, die ons samen bindt, dan naar de grens die ons 
scheidt. Ben jij / bent u het daar mee eens? 

2. Als we meer kijken naar de richting waarin we bewegen 
ten opzichte van de kern: welke kant op beweeg jij / 
beweegt u? 
 

Bijbelstudie –  
Lees het verhaal over Paulus in Athene uit Handelingen 17 
nog eens. Wat valt jou / u op aan de houding van Paulus ten 
opzichte van zijn toehoorders? 

 
Gebed –  
God, vanuit uw grenzeloze liefde roept U ons 
tot verbondenheid met U en met elkaar 
zoals uw Zoon Jezus dat heeft voorgeleefd. 
Help ons onze onverschilligheid te doorbreken 
en wek onze nieuwsgierigheid naar elkaar, zodat we elkaar 
herkennen en erkennen als broeders en zusters. 

 
Verhalen delen –  
Ben jij / bent u opgegroeid met een bepaalde houding ten 
opzichte van andere kerken? Was dat kritisch of open naar 
andere kerken of stromingen? Kan jij / kunt u daar verhalen 
over vertellen? Wie was een inspirerend voorbeeld in het 
omgaan met gelovigen in andere kerken of denominaties? 

 
Liturgie – Uit Lied 825  
Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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