
Leerdienst – NBG 27-28 

 

1. Elke zondag belijden we met de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof een heilige 

algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.’ Artikel 27 laat zien wat dit 

betekent. Artikel 28 bemoedigt om ons van harte te verbinden met de kerk. 

 

2. Guido de Brés is de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). Hij schreef 
deze in de tijd van de Reformatie en vervolgingen (1561). Hij wilde laten zien dat de 
gereformeerde protestanten trouw wilde blijven aan de Bijbel, de traditie van de 
kerkvaders en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Samen met de Heidelbergse 
Catechismus vormde de NGB de basis voor het belijden van de Hervormde kerk. 
 

3. De kerk is helaas verdeeld geraakt. Juist dan is het bemoedigend om mee te belijden 
met artikel 27: ‘Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk.’ Hier gaat 
het niet over onze ervaringen met de zichtbare kerk, maar over wat we geloven 
m.b.t. de kerk. Kerk (Kuriaké) betekent: ‘Wat van de Heere is’. Zij bestaat uit alle 
ware gelovigen van alle tijden en plaatsen, op aarde en in de hemel (Openb.7:9).  
 

4. Deze kerk is Christelijk. Ze is als een gebouw (Ef.2:21) van levende stenen (1Petr.2:5). 
Zij is gebouwd op de fundament van de belijdenis van Petrus: ‘U ben de Christus, de 
Zoon van de levende God.’ (Mt.16:16-18; vgl. 1Jh.4:15) Wie dat van harte gelooft, 
behoort tot deze kerk. Deze kerk is heilig dankzij het verlossingswerk van de Heere 
Jezus en de Heilige Geest die in haar woont. We noemen dit ‘de onzichtbare kerk’. 
 

5. Deze kerk is niet alleen verbonden in één geloof en de Heilige Geest, maar ze is ook 
zichtbaar. In de zichtbare kerk roept God ons bijeen. NGB, artikel 28 zegt dat we ons 
bij de kerk moeten ‘voegen’ en met haar ‘verenigen’ (verbinden). Zo bewaren we de 
eenheid van de kerk, als we ons laten leiden door het Evangelie en bijdragen aan de 
opbouw van de gemeente. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar in deze wereld. 
 

6. De zichtbare kerk is niet volmaakt. Dat blijkt uit de brieven aan de zeven gemeente in 
Klein-Azië (Openb.2&3) en de 1e Korinthebrief (1:11-17; 3:1-5). Niettemin is het onze 
roeping om in de zichtbare gemeente de eenheid - die er ís – ‘te bewaren’ (Ef.4:3). 
 

7. De duivel verdeelt (individualiseert), maar de Geest sticht gemeenschap! De duivel 
stimuleert je ‘aan jezelf genoeg te hebben’, maar de Geest leert ons in de liefde van 
Christus uit te reiken naar elkaar. Citaat: “Wie getrouw wil zijn aan de heilige Schrift, 
en luistert naar het hogepriesterlijke gebed van Jezus in de nacht waarin Hij verraden 
werd [Johannes 17], kan niet anders dan over de partijen en kerkmuren heen vragen 
naar de éne Kerk van Christus.” (De Kerk, red. (o.a.) W. van ‘t Spijker) 

 
Vragen 

1. Wat betekent voor jou het geloof dat er, ondanks verdeeldheid, toch maar één kerk is? 

Waarom is het belangrijk om dat te geloven?  

2. Waarom is het belangrijk om je van harte te verbinden met een plaatselijke gemeente? 

3. Wanneer ervaar jij de eenheid van de kerk? Wat bevordert die eenheid volgens Ef.4:1-6? 

4. Bespreek het citaat bij punt 7. Waarom is dit citaat wel/niet Bijbels en belangrijk? 


