
Welkom op de 
13e leerhuismiddag

Gewone Catechismus
over

De Kerk
het lichaam van Christus 

(GC 84-93)
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Gebed
Zingen 

Collecte bij uitgang



Gezang 303 :  1, 2 (LvdK)

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.



Gezang 303 :  1, 2, (LvdK)

Door God bijeen vergaderd
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.



Gebed



Efeze 4 : 1 – 16 

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, 
u op tot een wandel die de roeping 
waarmee u geroepen bent, waardig is,
2 in alle nederigheid en 
zachtmoedigheid, met geduld, door 
elkaar in liefde te verdragen, 
3 en u te beijveren om de eenheid van 
de Geest te bewaren door de band van 
de vrede: 4 één lichaam en één Geest, 
zoals u ook geroepen bent tot één hoop 
van uw roeping,



5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één 

God en Vader van allen, Die boven allen 

en door allen en in u allen is. 7 Maar aan 

ieder van ons is de genade gegeven naar 

de maat van de gave van Christus. 

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de 

hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen 

en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat 

betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan 

dat Hij ook eerst neergedaald is in de 

diepten, namelijk de aarde? 



10 Degene Die neergedaald is, is ook 
Degene Die opgevaren is ver boven alle 
hemelen om alle dingen te vervullen.
11 En Hij heeft sommigen gegeven als 
apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer 
anderen als herders en leraars, 12 om de 
heiligen toe te rusten tot het werk van 
dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, 



13 totdat wij allen komen tot de eenheid 
van het geloof en van de kennis van de 
Zoon van God, tot een volwassen man, 
tot de maat van de grootte van de 
volheid van Christus, 14 opdat wij geen 
jonge kinderen meer zouden zijn, heen 
en weer geslingerd door de golven en 
meegesleurd door elke wind van leer, 
door het bedrog van de mensen om op 
listige wijze tot dwaling te verleiden, 



15 maar dat wij, door ons in liefde aan 
de waarheid te houden, in alles toe 
zouden groeien naar Hem Die het Hoofd 
is, namelijk Christus.
16  Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door 
elke band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder 
deel werkzaam is. Zo verkrijgt het 
lichaam zijn groei, tot opbouw van 
zichzelf in de liefde.



‘Geluk’ = rode draad van de GC 

Trinitarisch: Vader, Zoon en 

Heilige Geest: één en al liefde!

Mijn geluk is dat Jezus Christus 

mij gevonden heeft.

De Heilige Geest roept in mij het 

antwoord van het geloof wakker



GC 84 De Kerk
* lichaam van Christus
* vol van de Heilige Geest
* hoop en verwachting
* in tijd en eeuwigheid
* HC: IK mag er lid van zijn!

GC 85 De Doop
* lid van het Lichaam van Christus
* HC: teken en zegel



GC 86 De taak van de Kerk

* loven 
* vieren 
* verkondigen 
* dienen 
* weerstand bieden
* bidden



GC 87/88 Eén Kerk

* één Kerk, kleurrijk en divers 

* één Kerk, maar….

* eenheid: opdracht/verwachting

GC 89/90 gemeenschap…

* aanvaarding en vergeving

* heilig: apart gezet voor de dienst 

aan God, door Christus’ bloed

* voorrecht en verplichting 



GC 91 Het leven na de dood
* Gods trouw!
* identiteit in Christus 
* lichamelijke opstanding 

GC 92  Het eeuwige leven
* Voor altijd met de HERE zijn
* ‘…dat zij U kennen…’
* eeuwige vreugde en vrede, in de 
nabijheid van de HERE



GC 93 Alverzoening?
* iedereen voor altijd gelukkig...?
* God oordeelt
* geloof in Christus als Verlosser

Gelukkig zijn = behoren bij het 
lichaam van Christus



Gespreksgroepen 

en

Plenaire bespreking



Gebed



Gezang 297 : 1 + 2 

Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.



Gezang 297 : 1 + 2

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.



De 14e (laatste) leerhuismiddag 
van de Gewone Catechismus

gaat over het thema 

Het Avondmaal 
(GC 94-100)

U bent weer welkom op 
zondag 3 juli om 15:00 uur
in GKv ‘Het Noorderlicht’



De PPP van deze middag vindt u op:

https://vgk-assen.nl/de-gewone-
catechismus-op-14-
zondagmiddagen/

Klikken op ppp achter de betreffende 
datum

https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/

