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ER IS MAAR ÉÉN KERK 
 
De volgelingen van Jezus zochten elkaar op en 
vormden een kring waarvan Jezus het 
middelpunt is, zie daar: de kerk. 
Jezus kwam geen kerk stichten. Hij verkondigde 
‘het Koninkrijk van God dat komt’ en waarvan Hij 
de voorbode is. 
De gemeente/kerk wordt geboren op de eerste 
Pinksterdag (lees Handelingen 2) en kunnen we 
zien als vrucht van de Heilige Geest. 
Dat maakt alle kerkenwerk ontspannend:  
de gemeente is niet van ons, ze is van God. 
 

 
 
Het woord kerk komt in de bijbel niet voor, al 
heeft de NBV het Gr. woord ‘ecclesia’ wel met 
‘kerk’ vertaald.  
Maar ‘ecclesia’, dat zijn de mensen die uit de 
gemeenschap samengeroepen zijn, in dit geval 
rondom de Levende Heer.  
‘kerk’, dat zijn ‘de mensen die aan de Heer 
(Kurios) toebehoren’  
 
 
 
 

DE KERK: OVER REPETERENDE BREUKEN 
 
Het gezegde luidt: 2 christenen: een kerk, 
3 christenen: een kerkscheuring.  
Alleen al in ons land zijn onvoorstelbaar veel 
reformatorische kerken en evangelische 
gemeenten. Soms vormen ze een verband, vaak 
staan ze op zichzelf. Om de herkomst enigszins te 
kunnen plaatsen, hebben we de kerkfamilie 
uitgetekend in een boom. 
Vergeet nooit onze Joodse wortels! 
 
 

 
 
 
 



EENHEID IN VERSCHEIDENHEID 
 

 
 
Leden van een gemeente zijn heel verschillend. 
Ze denken niet gelijk en maken afwijkende 
keuzes. 
Toch kunnen ze één zijn in die verscheidenheid. 
Dat heeft alles te maken met het basisprincipe: 
Zoeken we de eenheid in Christus, of zoeken we 
de eenheid in overeenstemming in leer en leven? 
Die ‘eenheid in Christus’ is een gegeven! Je hoeft 
die niet te zoeken, je hoeft daar niet aan te 
werken, ze is er: in Christus! 
‘U maakt ons één, U bracht ons tezamen….. 
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin.’ (lied 217 EL) 
 
Kerken zijn ook heel verschillend. Ook als ze deel 
uitmaken van eenzelfde kerkverband. Je dwingt 
eenheid niet af door een belijdenisgeschrift of 
door een centrale leider. 
Het gaat om eenheid in Jezus Christus. Door die 
eenheid met Christus komen alle mensen, alle 
kerken, ja alle dingen op de juiste plaats te staan. 
In de eenheid met Hem worden wij bij elkaar 
gebracht en bij elkaar gehouden. 
 

VRIJE EVANGELISCHEN EN ANDEREN 
 
De Vrije Evangelische gemeenten hebben nooit 
een kerkgenootschap willen vormen. De 
gemeenten zijn geen doel in zichzelf maar een 
middel om vorm te geven aan de opdracht van 
de Heer om zijn getuigen te zijn. De oprichters 
van de Bond hebben de gemeenten gezien, 
naast, aanvullend en corrigerend op de andere 
kerken. 
De beginselverklaring zegt dat we Vrije 
Hervormde Gemeenten willen zijn….. 
 
‘Al die gemeenten en christenen in ons land die 
hiermee instemmen, zien we gaarne tot onze 
gemeenten toetreden, terwijl we gelovigen die 
hiervan verschillen niet veroordelen, maar 
erkennen, dat wij in Christus met hen één zijn en 
geloven dat het eenmaal zal blijken, dat we 
zonder elkaar niet volmaakt zijn, noch konden 
worden. De ongeveinsde broederhand reiken we 
aan allen die mede in Christus geloven, van welke 
richting zij ook zijn mogen.’ (beginselverklaring) 
 

  
 
De Vrije Evangelische Gemeenten voelden zich in 
de 19e en 20e eeuw sterk verbonden met de 
Evangelische Alliantie (opgericht in 1846). De 
Bond is medeoprichter van de Wereldraad van 
kerken(1948), waar ze een jaar later uit terug 
trad. 
 

PLAATSELIJKE SAMENWERKING 
 
Doen we ook iets samen in Heerde? Echt wel! 
Onze VEG werkt waar het kan samen met andere 
kerken en we doen dat al vanaf het begin. 
Hier volgt een opsomming van de gezamenlijke 
activiteiten in Heerde: 
 

          
 

- week van gebed januari 
- kerk en schoolproject/dienst februari  
- samenkomst vóór kranslegging 4 mei 
- pinksteravond dienst (1e pinksterdag)  
- concert voor de Vader in juni 
- zomerkerkdiensten Molecaten-Koerberg 
- startdienst begin schooljaar, augustus 
- kerken-pad, oktober 
- interkerkelijk thema-avond kerkenraden 
- vakantiebijbelfeest kinderen, oktober 
- Kerstdienst hei 24 december 
- avondmaalsvieringen Brinkhoven 
- weeksluitingen Brinkhoven, elke vrijdag 
- pastoresoverleg, 5x per jaar   

 
 
 


