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ROEPING TOT DE EENHEID VAN DE KERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Als we lezen wat Paulus schrijft is het goed om te bedenken dat dit niet 

alleen voor de gemeente in Efeze was. Ook voor ons als gemeente van 

Christus in Dalfsen is dit het Woord van God. En dat is in de 21ste eeuw nog 

net zo actueel als toen. 

Gaat het gesprek vandaag niet steeds vaker over de zorgen over het 

kerkelijke leven? Er wordt vandaag tot reformatie opgeroepen. Er is 

verschil van mening over allerlei zaken. Verwarring en verdeeldheid. De 

één wijst dwaling over het 4de gebod aan, afwijking van Gods gebod. Een 

ander laat zien dat het om twee opvattingen gaat die al tijdenlang in de 

kerken hebben bestaan. De één noemt bepaalde liederen niet 

gereformeerd. De ander wil die dwalingen ook niet invoeren, maar meent 

dat je die liederen ook met gereformeerde betekenis kunt zingen. Wat de 

één als reformatie prijst wordt door een ander sectarisme genoemd. Je 

proef wantrouwen en achterdocht. Als iets anders wordt gezegd of gedaan 

dan je verwacht, anders dan zoals het volgens jou behoort te zijn, dan is 

het al gauw ongereformeerd. De één roept op om terug te keren in het 

gereformeerde spoor. De ander vindt dat de kerk evangelischer, 

charismatischer moet worden.  

Is dat de kerk? Is dat de bruid van Christus, vol van strijd en moeite? 

Teleurstellend toch, of niet? Moet je in zo’n kerk blijven? En de één 

verdwijnt naar links; de ander naar rechts. Je zoekt allemaal het heil en 

zoek je dat niet waar je het kunt vinden?  

Liturgie: 
(middagdienst) 
 
Votum & groet 
Zi: Ps. 122:1.2 
Gebed 
Schriftlezing: Ef. 2:11-22 
Zi: Ps. 122:3 
Lezen: NGB art. 28 
Zi; ps. 133:1.3 
Preek; Ef. 4:106 
Zi: Gez. 32:1.2 
Credo 
Zi: Gez. 33:1.2 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Gez. 33:3.4 
Zegen 
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De apostel Paulus schrijft aan onze broeders en zusters in Efeze over de 

kerk en over de eenheid van de gemeente. Wat hij zegt is heel praktisch. 

Het gaat niet alleen over de zegen van de kerk, het ideaalbeeld, hoe ze 

moet zijn. Nee, hij zegt ook hoe je de eenheid van de kerk kunt bewaren. 

En wat is zijn uitgangspunt? Het is dat God ons roept tot de eenheid van 

zijn kerk. Dat is de boodschap die ik u vandaag verkondig. We doen er 

goed aan om midden in alle onrust en moeite met elkaar te luisteren naar 

de rustige stem van Christus’ apostel. 

 

DE HERE GOD ROEPT ONS TOT DE EENHEID VAN ZIJN KERK. 

1. dat is de eenheid van de Heilige Geest. 
2. onder de zeggenschap van Christus. 

3. als kinderen van één Vader. 
 

1. DE EENHEID VAN DE HEILIGE GEEST. 

Paulus schrijft over de eenheid van de gemeente. Hebt u zich wel eens 

afgevraagd waarom hij dat doet? Ik vraag dat om het beeld dat wij wel 

nogal eens van de kerk hebben. We lezen wat de bijbel over haar zegt, 

zoals b.v. hier over de eenheid van de gemeente. En wat we lezen tekent 

een prachtig beeld: de bruid van Christus, het huis van God, de stad van de 

vrede. Dat is toch schitterend! Wat valt de werkelijkheid dan tegen! Strijd. 

Moeite. Zorg. Zonde. Teleurstelling. Verdeeldheid. Maar, gemeente, als je 

de brieven van Paulus leest kom je die teleurstellende zaken ook allemaal 

tegen. Hij stelt dwalingen aan de orde. Hij wijst zonden aan. Zijn brieven 

staan vol van de zorgen die hij had. Er was veel om te strijden. Er viel in 

elke gemeente wel iets te verbeteren. Overal was reformatie nodig. Dat 

Paulus aan de efeziërs over de eenheid van de gemeente schrijft is omdat 

zij die eenheid zo moeilijk konden bewaren. Het was moeilijk om als joden 

en heidenen samen één gemeente te zijn. En zo is er in alle eeuwen 

moeite en strijd geweest. We zeggen niet voor niets dat de kerk die 

gereformeerd is altijd weer gereformeerd moet worden.  

Waarom wijs ik daar op? Wel, als wij ons vandaag zorgen maken, 

verdeeldheid zien, verdriet hebben over kerkelijke ontwikkelingen, dan 

overkomt ons niet iets wat vreemd is voor de kerk. Ze is altijd in strijd en 

moeite. Daarom is het goed om naar Paulus te luisteren. Zijn onderwijs 

heeft de gemeente in Efeze opgebouwd. En wij moet het daar ook van 

hebben.  

Paulus wijst ons dan op God die ons geroepen heeft. We moeten leven 

zoals het bij onze roeping past. Hij heeft het over de hoop van onze 
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roeping. Daar lazen we ook in hoofdstuk 2 over. God riep de brs en zrs in 

Efeze. En dat heeft Hij ook met ons gedaan. Dat is zijn genade over ons. U 

kent denk ik de naam wel van Groen van Prinsterer. Die schreef een boek 

over onze vaderlandse geschiedenis. En hij begint dat boek met Ef. 2:12. 

‘Wij waren zonder hoop en zonder God in de wereld.’ We waren, in de tijd 

van de bataven en de germanen, net als de efeziërs: zonder hoop en 

zonder God. Stel u dat eens voor, gemeente, jongelui, dat je geen hoop 

hebt. Er gebeurt een ongeluk en er is geen hoop. Je wordt ziek, misschien 

wel dodelijk ziek. Maar er is geen hoop. Er is geen hoop als mensen 

vermoord worden door misdaad of terrorisme. Geen hoop voor je ouders 

die sterven of voor je kind. Geen hoop als er natuurrampen gebeuren. En 

op je sterfbed heb je geen hoop meer voor een toekomst. Zo was het met 

de efeziërs. Maar zo was het ook in ons land! Zo was het en is het met alle 

volken die buiten het volk van God leefden en leven. Maar God heeft ons 

erbij gehaald. Hij heeft ons geroepen met het evangelie en de kracht van 

zijn Geest. Denk maar aan de namen van Willibrord en Bonifatius. En 

Christus heeft ons tot één volk gemaakt met het oude volk van God. Zij en 

wij – we hebben één Heiland die onze zonden heeft verzoend. Zij en wij – 

we hebben in één Geest toegang tot de Vader. We worden samen met hen 

opgebouwd tot een woning van God in de Geest. Dat is Gods genade. Eén 

en dezelfde genade voor elke zondaar. Waar je ook leeft – in Efeze, in 

Nederland. Wie je ook bent. Eén genade voor jonge mensen en voor oude 

mensen. Voor rijk en arm. Blank en zwart. In welke tijd je ook geboren 

wordt: in de 1ste eeuw of in de 21ste eeuw: één genade die hoop geeft: de 

genade die God in Christus schenkt.  

 

Het is dan ook niet voor niets dat het alles één wat in Ef. 4 de klok slaat: 

één lichaam en één Geest. De éne hoop van onze roeping: Eén Heer: 

Jezus Christus. Eén geloof: het geloof dat de apostelen ons leren. Eén 

doop waardoor we als volwassene en als klein kind bij de kerk worden 

ingelijfd. Eén God en Vader die ons als zijn kinderen en als zijn 

erfgenamen aanneemt. God roept ons tot de eenheid van zijn Geest. Dat 

wil zeggen: De eenheid die de Heilige Geest bewerkt en die door Hem 

wordt beheerst. Hij bouwt ons in die eenheid op door het evangelie van de 

éne genade van God. Eén genade waardoor wij behouden worden.  

Daarom is er één kerk. En buiten die kerk is geen redding, evenmin als er 

buiten de genade van God redding is. Evenmin als er buiten Christus 
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redding is. Zo belijden we dat in de belijdenis van de reformatie. Daarmee 

steken we niet onszelf een veer op de hoed als een onderscheiding van 

‘kijk eens, dat zijn wij!’ Het staat er ook niet om anderen buiten de genade 

te sluiten, zoals van ons wel wordt beweerd. Hebt u gezien hoe het er 

staat? Het is in artikel 28 de aansporing om de eenheid van de Geest te 

onderhouden. Als Hij ons tot eenheid roept kunnen wij toch niet onze eigen 

gang gaan? Nee, we kunnen ons alleen maar inspannen om Hem te volgen 

en de eenheid die Hij geeft te bewaren en ons daarvoor te beijveren. Of, 

als dat nodig is, om die eenheid te herstellen.  

Wat doet Paulus dus? De moeite die er is met de eenheid van de kerk zet 

hij in het licht van Gods éne genade. Zo bindt Hij ons op het hart om die 

eenheid te zoeken, te bewaren. En, waar ze bedorven is, haar te 

herstellen. 

 

2.ONDER DE ZEGGENSCHAP VAN CHRISTUS. 

Wat Paulus zegt over de eenheid van de Geest is heel praktisch. Dat zei ik 

al. Maar hebt u dat gezien? Kijk maar mee in vs. 2. We lezen over 

nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, geduld en elkaar 

verdragen. Waar heb je dat eigenlijk voor nodig?  

Je hebt het natuurlijk niet nodig voor een eenheid die alleen in ons hart, in 

onze gedachten bestaat. Maar wel als je elkaar tegenkomt, elkaar ontmoet 

en met elkaar moet omgaan. De eenheid van de Geest is dus niet 

onzichtbaar. Het is dat je met elkaar samenleeft in één gemeente, 

plaatselijk, of breder: in één kerkverband. De kerk is de gemeenschap der 

heiligen. Dat is heel praktisch.  

Daarom is het ook moeilijk. Want het valt zo vaak tegen! Er mankeert van 

alles aan de kerk. En er zijn veel argumenten om met de kerk te breken. 

Deze kerk zegt me niet zoveel, b.v. Ik voel me er niet thuis. Ik heb er niet 

alles aan. Of je hebt gemengde verkering en je kiest voor de kerk die je 

samen het beste uitkomt. Je kunt teleurgesteld zijn in de broeders en 

zusters, of de houding van een kerkenraad, het gedrag van een dominee. 

En zo is er wel meer.  

 

Brs. en zrs, jongelui, wat heeft het ons te zeggen dat wij één Heer hebben? 

Eén Heer. Betekent dat niet dat Hij het over ons te zeggen heeft? Je volgt 

Hem. Je luistert naar Hem en let op zijn voorbeeld. Want je bent van Hem. 

Is het niet Gods genade dat Christus ons gekocht heeft door zijn bloed. We 
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zijn het eigendom van onze Heer. Let dan ook op de Heer, voordat je naar 

de kerk kijkt. En wat zie je dan? 

Hij waste de voeten van zijn leerlingen. Bedenk daar eens bij dat Hij toen al 

wist dat Judas Hem zou verraden, dat Petrus Hem zou verloochenen en 

dat rest Hem in de steek zou laten. Zouden wij voor zulke mensen op onze 

knieën gaan?  

De Here was zachtmoedig. Hij velde geen hard oordeel over zondaren. 

Denk maar aan die vrouw die ze bij hem brachten omdat ze overspel had 

gepleegd. De Farizeeën wilden horen dat Hij haar net zo hard zou 

veroordelen als zij. Hij deed dat niet. Hij stond niet gelijk met een scherp 

oordeel klaar. Hij schreef ook zijn tegenstanders niet af. Dan gaan wij wel 

anders met elkaar om. Iemand hoeft maar iets ongewoons te zeggen of iets 

te doen wat we zelf afkeuren, of wat anders dan zoals het volgens ons zou 

moeten zijn, en hij is al verdacht. We kijken met argwaan naar elkaar en 

staan direct met ons oordeel klaar.  

Was de Here ook niet geduldig? Hij verdroeg de tegenspraak van 

zondaren, zegt de Schrift (Hebr.12:3). Ze sloegen Hem. Hij sloeg niet terug. 

Ze scholden Hem uit. Hij schold niet terug. Ze spijkerden Hem aan het 

kruis. Toen heeft Hij heeft voor hen om vergeving gebeden. En Hij zei niet: 

die mensen wil ik niet in mijn gemeente. Nee. Hij zocht ze door zijn 

apostelen op met het evangelie om hen een plaats te geven in zijn kerk. 

Daar hebben wij nu onze redding aan te danken.  

Hoe zou het met u zijn, met jou, zijn als de Here niet zoveel geduld had? 

Als Hij niet zo vriendelijk was? Als Hij onze zonden en fouten niet had 

verdragen? Als Hij hard zou vallen over onze verkeerde inzichten? We 

leven allemaal van zijn genáde! En niemand van ons kan toch zonder? Als 

die Heer dan zegt: die lastige mensen, die vervelende mensen, die 

oneerlijke mensen, die teleurstellende mensen, die mensen met hun 

gebrekkig inzicht, hun misverstanden en hun dwalingen - daar ben ik voor 

gestorven, die wil Ik in mijn gemeente, zeggen wij dan: ‘ik wil die broeders 

en zusters niet, ik ga weg?’ Je kunt allerlei argumenten hebben om voor of 

tegen de kerk kiezen. Maar hebt u gezien wat artikel 28 zegt? Ik kan niet 

alles noemen; alleen dit wijs ik aan: Als je de eenheid van de kerk 

onderhoudt ‘buig je de hals onder het juk van Christus’. Het juk van 

Christus. Niet het juk van broeders en zusters, nee, onze Heer legt het ons 

op. Hij roept ons tot de eenheid van zijn kerk. En dan kunnen wij dat juk 

voelen als een zware last. Het geeft verdriet en zorg. Het kost lijden en pijn. 
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Ja. Toch zegt onze Heer: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want daar 

komt deze uitdrukking in art. 28 vandaag: Matth. 11(vs. 28-30), waar ons 

uitnodigt om tot Hem te komen omdat zijn juk zacht is en zijn last licht. Als 

Hij dat zegt, zou het dan in de éne gemeente niet gaan? Zou het niet gaan 

doordat we letten op zijn kruis en in de kracht van zijn Geest?  

 

Ja maar, hoor ik iemand zeggen: Inderdaad, het gaat om de zeggenschap 

van Christus, maar er is dwaling! De kerk moet toch het evangelie 

verkondigen? Zo oefent Christus toch zijn zeggenschap?! Je moet je 

vrijmaken van de dwaling. 

Natuurlijk. De kerk moet het evangelie verkondigen. Geen dwaalleer. Daar 

is de kerk, waar het evangélie verkondigd wordt, zegt artikel 29. Dat artikel 

wijst een goede weg in alle kerkelijke verdeeldheid. We zullen de eenheid 

ook alleen terug vinden wanneer we samen ons onderwerpen aan het 

gezag van Gods Woord. Maar, gemeente kun je dat omkeren? Bedoelt 

artikel 29 dat je dus moet weggaan omdat er in de kerk dwaling is?  

Het is hervormingsdag. Hoe was het bij Luther ook al weer? Brak hij met de 

kerk omdat er dwaling was? Nee. Hij stelde met zijn stellingen de dwaling 

wel aan de orde. Hij riep de kerk naar het evangelie terug. Dat bleef hij in 

de kerk doen, totdat hij in de ban werd gedaan. Kent U de 

kerkgeschiedenis nog? In 1834 bij de Afscheiding bleven de broeders en 

zusters in Ulrum in de kerk totdat hun predikant, Hendrik de Cock 

monddood werd gemaakt. Er kwam in 1944 geen Vrijmaking omdat er 

dwaling was. Er waren al lang twee meningen over de doop die naast 

elkaar in de kerk bestonden. Met alle strijd daarom heen. Er kwam 

vrijmaking omdat die dwaling dwingend werd opgelegd. Je moest preken 

en geloven wat de synode zei. Het geweten van Gods kinderen werd 

gebonden om tegen Gods Woord in te gaan. Ja, als het er zo voor staat 

moeten we de Heer van de kerk meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat 

moet altijd, want Hij is onze Heer. Tot zolang ben je geroepen om (zoals we 

in artikel 28 belijden) de broeders en de zusters te dienen met de gaven die 

God je verleend heeft, als leden van één lichaam. Nederig, zachtmoedig, 

geduldig en door elkaar in liefde te verdragen.  

 

3. ALS KINDEREN VAN DE VADER. 

Zo leven we samen als kinderen van één Vader. Eén God en Vader van 

allen, die is boven allen en door allen en in allen. We hebben door één 
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Geest toegang tot de Vader. De kerk is dus niet een maatschappelijke 

instelling. Het is niet een soort hulpinstantie op geestelijk gebied. Vergelijk 

haar maar niet met een politieke partij of een hobbyclub. In de gemeente 

heb je toegang tot God. Het is de woning van God. Daar deel je in de liefde 

van de eeuwige God.  

 

Ziet u hoe breed die liefde is? Allen, allen, allen, allen. Vier keer dat woord: 

allen. Hij is uw Vader. Jullie Vader. Maar ook de Vader van allen. Ook van 

hen die niet jouw vrienden zijn. Vader van hen met wie u het helemaal niet 

kunt vinden. Vader van landgenoten en van buitenlanders in de kerk. Vader 

– niet alleen van de broeders en zusters die net zo denken als u. Maar ook 

van hen die een andere mening hebben. Die anders in het leven staan. Die 

op andere gegevens in de bijbel wijzen dan waar u zich op beroept en die 

voor u zelf de doorslag geven. Wij trekken de grenzen van onze liefde vaak 

heel eng. Dan is onze Vader heel anders. 

Hij is boven allen. Zo hoog is Hij verheven. Toch voelt Hij zich niet te hoog 

om onze Vader te zijn. Terwijl wij zo gauw op iemand neerkijken. Vader 

door allen. In het leven van alle broeders en zusters komt zijn vaderschap 

uit. Hij gebruikt ook alle broeders en zusters om als een Vader voor de 

gemeente, zijn gezin te zorgen. God gebruikt ons allemaal als een middel 

van zijn vaderzorg. Om zo te zeggen: als verlengstuk van zijn vaderhand. 

Laat je je dan niet inzetten? Hij is Vader ‘in allen’ lezen we. Hij woont en 

werkt in al zijn kinderen. Ook als Hij kinderen heeft die wij niet begrijpen of 

niet zien zitten. Wij kunnen nog wel eens onderscheid maken. Maar God 

heeft geen stiefkinderen. Kinderen van één Vader om in het ene huisgezin 

elkaar te dienen met onze gaven, ons inzicht, onze tijd, onze kracht, onze 

wijsheid, onze schriftkennis, kennis van de kerkgeschiedenis, onze 

hulpvaardigheid - noem maar op. Alles om elkaar te helpen, aan te sporen, 

terecht te wijzen. Om elkaar vast te houden en om eendrachtig te strijden 

voor het ene geloof (Jd.3). Ja, om woning van God te zijn.  

Als je luistert naar Paulus dan zie je het wonder van de gemeente. Geen 

volmaakte gemeente. Nee, een gemeente van zondaren, vol lek en gebrek. 

In strijd en zorg. Toch is het de woning waar de Vader wil wonen, dankzij 

het offer van Christus en die door de Heilige Geest, door de dienst van 

allen, verder opgebouwd en voltooid wordt.  

Is dat niet het wonder van Gods genade over het leven van ons allemaal? 

Amen. 


