
De kerk wordt in de bijbel vergeleken met een gebouw. 

Lees mee in 1 Korinthe 3:9  Gods gebouw bent u.  

En Petrus schrijft in 1 Petrus 2:5 Zo wordt u ook zelf, 

als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis. 

De leden van de kerk worden ook het lichaam van Christus 

genoemd: 1 Korinthe 12:12 en 27 

Zoals het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de 

leden van dit ene lichaam vele zijnde maar één lichaam 

vormen, zo ook Christus (..) en u bent het lichaam van 

Christus. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  
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De gemeente van Christus 

Wat wordt er in onze dagen vaak tegen de Kerk getrapt. 

Veel mensen vinden haar uit de tijd. In sommige landen 

wordt de Kerk vervolgd, en haar leden worden gedood. 

Maar ze is nog steeds springlevend! Wat ben ik blij lid te 

zijn van die Kerk, God heeft me daar gebracht. 

Hiernaast staat het zo mooi: de gemeenschap van de 

heiligen. ‘Heiligen’, dat zijn geen heilige boontjes. Het zijn 

mensen die God tot het geloof in Christus getrokken heeft.  

En bestemd – geheiligd heet dat wel – om voortaan samen, 

in een gemeenschap, Hem te dienen. Dat betekent ook dat 

we in lief en leed er willen zijn voor elkaar. We willen 

elkaars lasten dragen. 

Wat jammer is daarom de verdeeldheid in de kerken. Er 

zijn er helaas nog twee, die mee willen spelen in het spel: 

de overgebleven zonden in het hart van de kerkmensen, en 

ook de duivel. De machtige tegenstander van God, die de 

Kerk ook van binnenuit probeert te verwoesten. Zo kwamen 

de breuken in de Kerk. Het gaat feitelijk om het dienen 

van de Heere. Kun je daarmee sjoemelen, of moet het een 

ware en zuivere dienst blijven? Natuurlijk het laatste. 

Kerk en kerk zijn dus twee. Waar gaat het om als ik ‘Kerk’ 

zeg (let op die hoofdletter)? Het gaat erom dat Gods 

Woord boven de gedachten en bedoelingen van kerkmensen 

staat. Met andere woorden, dat Christus het er voor het 

zeggen heeft en niet wij. Een groot lichtpunt: de echte 

Kerk van Christus blijft bestaan. Hij staat er voor in, ze is 

van Hem! 

GELOOFSBELIJDENIS 

 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke 

Kerk, de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  




