
Eenvoudig christelijk | Handout 15 | Geloven en erbij horen 
 
(A) Hoe zie je in de kerk iets van de nieuwe schepping? 
 
 
 
 
 
 
(B) Hoofdstuk 15 van Eenvoudig christelijk gaat over ‘Geloven en erbij horen’. De kerk staat centraal. Tom 
Wright start met deze omschrijving: “De kerk is de enkele multi-etnische familie die de schepper God aan 
Abraham beloofde. Ze is tot aanzijn gebracht door Israëls Messias, Jezus, bezield door Gods Geest, en ze is 
geroepen het veranderende nieuws van God reddende recht aan de hele schepping te brengen” (blz. 174). En 
over het doel van de kerk schrijft hij: “dat God door de kerk aan de wijdere wereld zal verkondigen dat hij 
inderdaad haar wijze, liefhebbende en rechtvaardige schepper is, dat hij door Jezus de machten die haar 
bederven en verslaven, heeft verslagen, en dat hij door zijn Geest aan het werk is om haar te genezen en te 
vernieuwen” (blz. 176-177). 
 

1. Wat zie jij in de kerk terug van bovenstaande omschrijvingen? 
2. ‘De kerk heeft niet een missie, maar God missie heeft een kerk.’ Wat vind je van deze stelling? 

 
(C) Aan onderstaand Bijbelgedeelte ontleent Wright het beeld van het wakker worden: “Wakker worden biedt 
een van de meest basale beelden voor wat er kan gebeuren als God een rol gaat spelen in iemands leven” (blz. 
177). Efeziërs 5:7-20: 
 

Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 
Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar 
ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles 
wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom 
staat er: 
‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik 
uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat 
de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met 
elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en 
dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 

 
1. Welke bekeringsverhalen ken je? 
2. Is er in jouw leven een moment van bekering geweest? 
3. Welke gedachte uit het bovenstaande Bijbelgedeelte wil je dieper tot je door laten dringen? 

 
(D) Over berouw schrijft Wright: “Het is niet maar een kwestie van spijt 
hebben over bepaalde tekortkomingen. Al zal dat vaak ook wel zo zijn. Het is 
de erkenning dat de levende God ons mensen gemaakt heeft om zijn beeld in 
de wereld te weerspiegelen, en dat wij dat niet hebben gedaan (de te chnische 
term daarvoor is ‘zonde’; de eerste betekenis daarvan is niet ‘de regels breken’ 
maar ‘je doel missen’, er niet in slagen het doel van compleet, werkelijk, 
heerlijk mens-zijn te bereiken). Het evangelie bevat zelf de remedie: 
vergeving, onverdiend en vrij gegeven, vanwege Jezus’ kruis. Alles wat we 
kunnen zeggen is ‘Dank u wel’” (blz. 181). En over rechtvaardiging door het 
geloof:  “Wanneer mensen tot christelijk geloof komen, worden ze ‘rechtgezet’ als een teken vooraf en als 
onderdeel van datgene wat God bedoelt te doen voor zijn hele schepping” (blz. 181). En over christelijk geloof: 
“Je ontdekt wat het betekent om wakker te worden en jezelf terug te vinden in Gods nieuwe wereld” (blz. 181). 
 

1. Wat valt je op als je bovenstaande citaten vergelijkt met de volgende gedeelten uit de Catechismus? 
 
 



 
Vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God? 
Antwoord: Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle 
geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, 
toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, 
gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, 
alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad 
heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem. 
 
Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? 
Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. 
Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens? 
Antwoord: Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En ook dat wij deze 
zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. 
Vraag 90: Wat is het opstaan van de nieuwe mens? 
Antwoord: Hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede 
werken te leven. 

 
 
(E) “Lidmaatschap van de kerk begint met een enkele handeling die dramatisch spreekt over waar het in geloof 
en erbij horen om gaat: de doop” (blz. 183). 
 
Wright vat in de volgende zes zinnen samen waar het in de doop om gaat: 
 Door het water naar de vrijheid. 
 Door het water naar het nieuwe leven. 
 Door het water naar Gods nieuwe verbond. 
 Door het water Gods nieuwe wereld binnen. 
 Door het water het nieuwe leven van bij Jezus horen binnen. 
 Door het water om deel te worden van Gods bedoelingen met de wereld. 
 

Marcus 1:9-11: “In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren 
en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in 
jou vind ik vreugde.’” 

 
Uit het doopformulier: De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor 
eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en 
erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de 
Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een 
nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel 
dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat 
Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we 
schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle 
heiligen God zullen loven in de wereld die komt. 

 
MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS 

Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1)  
Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15)  

Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1)  
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8:2)  

Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20)  
Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27)  

Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)  
Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1)  

Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:10)  
Ik heb toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18)  

Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)  
Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13) 


