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4. Ik geloof een apostolische kerk-  over de kern van de kerk  
 
Vandaag zoeken we naar de betekenis van het vierde woord in wat wij 
geloven over de kerk in de geloofsbelijdenis van Nicea. Wat betekent het dat 
wij geloven dat wij een apostolische kerk zijn?  
We denken natuurlijk eerst aan dè Apostelen. De twaalf discipelen (- Judas, + 
Mattias), die door Jezus geroepen en uitgezonden werden. Er wordt in de 
Bijbel niet gesproken over een ‘apostolische kerk’ maar het onderwijs van de 
apostelen was zeer belangrijk. Maar ook andere mensen  worden apostel 
genoemd, of zij noemen zichzelf zo (Paulus) of worden beschuldigd ‘valse 
apostelen’ te zijn. In een tijd waarin er nog geen Nieuwe Testament was, was 
hun onderwijs het fundament van het geloof van de kerk. Met daarin centraal 
het getuigenis van hun eigen ontmoeting met de opgestane gekruisigde Heer. 
In bepaalde kerken is de ‘apostoliciteit’ van de kerk sterk verbonden met 
personen. In de Rooms-katholieke kerk in de paus, de opvolger van Petrus. In 
andere kerken waar de leiding in handen ligt van een apostel: iemand die 
deze gave of roeping heeft. De reformatie heeft nadruk gelegd op de inhoud 
van de apostolische leer, die we in de Bijbel kunnen vinden. Ook hebben zij de 
apostolische eigenschap met weer met heel de kerk verbonden. 
De letterlijke betekenis van ‘apostolisch’ is: gezonden. De eerste apostelen 
werden uitgezonden om de bevrijdende boodschap van Jezus Christus met 
iedereen te delen. De kerk draagt deze opdracht nog steeds: wij zijn er niet 
voor onszelf, maar gezonden in deze wereld. Maar dit gezonden zijn heeft zijn 
oorsprong in God zelf. Hij gaf zijn zoon, Hij zond zijn zoon (Johannes 3). Hij 
was het geschenk en het offer. God kwam in zijn gezant zelf naar ons toe om 
zijn liefde te tonen. Dat vieren we in het heilig Avondmaal. Door de 
gezondene worden wij gezonden. Om het goede nieuws te brengen van de 
liefde van God en om dat in het offer en geschenk van ons kerk zijn, van ons 
leven te verkondigen. 
 

Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten: 
1. Welke van de eerste twaalf discipelen van Jezus (later 

apostelen) spreekt jou / u het meest aan? 
2. Wat betekent het voor jou / u dat de kerk apostolisch is? 

 
Bijbelstudie –  
In het nieuwe testament komt ‘apostel’ als benaming vaak 
voor? Wie worden er allemaal apostel genoemd? Zie onder 
andere: Mattheus 10:2; Handelingen 1:23; 2 Korintiërs 11: 13. 

 
Gebed –  
Vader in de hemel 
Geef ons de wijsheid van Uw Geest 
om dicht bij het getuigenis te blijven 
dat de Apostelen ons gegeven hebben 
Help ons dit getuigenis  
vandaag handen en voeten te geven 

 
Verhalen delen –  
Wie op internet zoekt op ‘apostolische kerk’ komt veel 
soorten kerken tegen, die geleid werden / worden door een 
apostel. Wat is het voordeel of nadeel van zo’n soort 
leiderschap in de kerk? 

 
Liturgie – Lied 412: 2 
U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen! 

 
Thuis –  
Welke van de vier woorden uit de belijdenis spreekt je het 
meeste aan? En welke het minst? Waarom? 

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