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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 2 Johannes vanuit de vraag: waarom zou je bij de kerk horen?   

Vanuit vers 1-2 een eerste antwoord op die vraag: omdat Jezus van de kerk houdt! Dat zit in het spreken van 
Johannes over de waarheid. Hij houdt van de kerk omdat de waarheid bij ons is. Dat is God. Hij is trouw aan 
de kerk en dus wij ook. Toch? 

Vanuit vers 7-11 een tweede antwoord: omdat het verhaal van Jezus verteld en geleefd moet worden. De 
kerk is er om bij de waarheid over Jezus te blijven en die waarheid te verkondigen en te laten zien. Dus als jij 
het verhaal van Jezus omhelst als het verhaal van redding – dan hoor je bij de kerk, die dat verhaal draagt. 

Vanuit vers 4-6 een derde antwoord: dat goede nieuws van Jezus moet handen en voeten krijgen. Het is 
geen theorie, maar praktijk. En juist in de gemeenschap van volgelingen van Jezus kan het werkelijk praktijk 
worden: elkaar verdragen en vergeven, elkaar liefhebben, elkaars lasten dragen. Samen blij en verdrietig 
zijn. Een gemeenschap van liefde – waar ook buitenstaanders door aangestoken kunnen worden. Love them 
into the church. 

Ja, maar, er zijn zoveel kerken waar ik voor het Koninkrijk van leven, waarom deze? Waarom niet? Prijs de 
Heer voor kerken en heb ze lief! 

Ja, maar, ik kan toch ook wel in mijn eentje geloven? Zeker niet! Jezus heeft geen individuele relatie met 
miljarden mensen, Hij heeft één bruid. 

Ja, maar, de kerk is zo gebrekkig en imperfect… Zeker! Wat een kans om het genadige nieuws van Jezus 
handen en voeten te geven! 

Ja, maar kerk zijn is zo ingewikkeld? Ten diepste is het heel eenvoudig: ontmoet elkaar en spreek van hart 
tot hart terwijl de levende Heer van de kerk erbij is.  

Doe dus mee op de weg van de vreugde van Jezus! 

Besprekingsvragen   
1. Hou je van de kerk?  
2. Welke moeite heb je met de kerk? Is dat echt met ‘de kerk’, of is dat met mensen in de kerk? En 

maakt dat verschil?  
3. Wat vind je van de gedachte die in het tweede antwoord zit – dat de kerk de ‘drager’ is van het 

van het verhaal van Jezus. Geloof je daarin? Waarom wel of waarom niet?  
4. Peins eens over dit citaat van Dietrich Bonnhoeffer: ‘degene die meer van zijn droom van de 

gemeenschap houdt, dan van de gemeenschap zelf, vernietigt de gemeenschap. Maar degene 
die van de mensen om hem of haar heen houdt, creëert gemeenschap.’ 

5. We kunnen eindeloos praten over de kerk… maar wie ga jij de komende week (of maand?) 
opzoeken om van hart tot hart mee te spreken?   

Teksten om te lezen 
De brief van Paulus aan de Efeziërs staat ook vol met inzichten over de kerk. Lees die brief eens! 


