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afhaken.’  ‘Levenslang geloven houd je alleen samen vol.’  ‘Kerkelijke trouw 

weerspiegelt Gods trouw.’  ‘We belijden het als schuld dat we praten over Gods 

medearbeiders zijn, maar ondertussen de kerk willen vormen naar onze eigen inzichten.’ 

 ‘De coronacrisis brengt ons wel in verlegenheid, maar versterkt ook onze identiteit: 

we zijn geroepen om elkaar lief te hebben en om te zien 

naar ieder ander.’  ‘Juist omdat onze identiteit in 

Christus ligt, kunnen we open staan voor nieuwe mensen en 

nieuwe inzichten.’  ‘Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer 

van Hem.’  ‘Eén ding mogen we niet vergeten: de kerk gaat nooit verloren omdat 

God over haar waakt.’  ‘De kerk is de plek waar je heel concreet kan ervaren dat je zelf 

geen haar beter bent dan wie dan ook en waar je 

desondanks welkom bent om samen aan één 

tafel de genade te proeven.’  ‘In een crisis is 

het niet de vraag óf we avondmaal kunnen vieren, maar alleen hoe we dat het beste 

kunnen doen.’  ‘Wij spreken vaak in de verdedigende sfeer over geloven en kerk-

zijn. Laten we eerlijk naar kritische noties luisteren en op een nieuwe manier naar 

onszelf kijken.’  ‘Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen; het bestaat uit 

levende lidmaten die flexibel bij elkaar kunnen komen.’ 

 ‘Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.’ 

 ‘De kerk is een ontmoetingsplek voor 

mensen van 

verschillende 

leeftijden 

en achtergronden waar we ontdekken 

wat de Bijbel ons vandaag te zeggen 

heeft.’  ‘In de kerk vieren we 

alvast hoe het straks zal worden.’ 

 ‘De kerk is nooit gesloten, 

want de kerk dat ben jij!’ 

 ‘Kerk- en gemeenschap-zijn 

staat of valt met persoonlijk 

contact.’  ‘God is overal. Maar 

de kerk is de plek waar Hij zich juist 

laat vinden, omdat Zijn Woord er 

open gaat.’  ‘In de kerk kom je 

voor God, de rest is toegift.’  ‘De 

kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.’ 

 ‘De kerk is de enige plek waar mensen 

vanuit alle politieke stromingen elkaar nog 

écht ontmoeten.’  ‘Wie de eenheid van de 

kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar 

bederven.’  ‘Wie zich vooral op de vele gebreken van 

de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.’ 

 ‘Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods 

naam.’  ‘Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een 

gezamenlijke roeping.’  ‘Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te 

worden.’  ‘Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God 

liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.’  ‘De kerk moet voortdurend 

de terugkomst van de Heere Jezus verwachten! 

Doet zij dat niet, dan slaapt zij – met alle gevolgen 

van dien!’  ‘Als de kerk echt gelooft dat de 

terugkomst van de Heere Jezus voor de deur staat, 

veranderen haar prioriteiten.’  ‘De kerk is het 

sterkst in een nederige en kwetsbare gestalte.’  ‘Leiders die denken dat ze in de 

kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.’  ‘De kerk 

is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken.’  ‘De kerkdeur staat open voor 

gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.’  ‘Ik ga naar de kerk om op 

adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt 

afgesneden.’  ‘Als de samenleving wankelt, blijkt des te meer de rust en de geborgenheid 

die Gods kerk biedt.’  ‘Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer 

online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en 

mist het zout in het leven.’  ‘Elke kerkdienst is 

een poging om ons te verleiden tot een nieuw 

begin.’  ‘In de kerk zitten we te luisteren naar het 

bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes 

samenschoolden om de radio: ze zágen nog niets, maar ze hóórden van de kómst van de 

bevrijding.’  ‘In de kerk zoeken we naar antwoorden op vragen van deze tijd.’ 

 ‘In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en 

hoop.’   ‘In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.’  ‘De ware 

schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’ 

 ‘Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met 

de kerk. De kerk is niet van ons, maar van 

Christus.’  ‘In de kerk ontvang ik echte 

vreugde: waar anders kan je dat vandaag de 

dag nog vinden?’  ‘Je hoeft bij de kerk 

niet te presteren, maar je mag er uit 

genade bij horen.’
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De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige 

dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.’  ‘De 

veelkleurigheid van de gemeente van Jezus Christus kan de kerk verlossen van clubjesgeest 

en hokjes denken.’  ‘In de kerk hoor je dat ‘houd moed en houd vol’ werkelijk ergens 

op gebaseerd zijn’.  ‘De Heilige 

Geest verbindt de ledematen van 

Christus’ Lichaam achter de 

schermen.’  ‘In de kerk geloven wij 

in de opstanding. Dat kan soms 

betekenen dat wij afscheid moeten 

nemen van vertrouwde vormen en 

gebruiken.’  ‘Kerk-zijn is nooit vrijblijvend; een eredienst zet mensen in beweging 

om in het volle leven met God en 

anderen in verbinding te staan.’ 

 ‘Iedereen kan zich thuis voelen in de 

kerk: nergens kunnen zoveel verschillende 

talenten worden ingezet.’ 

 ‘Kerkmuren moeten nog meer 

afbreken om midden in de samenleving te komen staan.’  ‘De kerk is een 

onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij van de wereld 

houdt.’  ‘In de kerk kom je thuis bij God en 

mensen die net als jij van de overvloedige 

genade van God mogen leven.’  ‘In een 

wereld vol van verwarring klinkt in de 

kerk een Woord van de andere kant: 

we zijn door God geziene en 

gekende mensen!’  ‘In de kerk 

leven we van Gods genade die 

ons samen dankbaar, vreugdevol 

en gevend in het leven doen 

staan.’  ‘Waar in de kerk de 

generaties elkaar ontmoeten, 

heeft de kerk toekomst.’    ‘Als 

de kerk zich meer op het 

verlossingswerk van Jezus richt, 

vallen de meeste menselijke discussies 

weg.’  ‘Een paar keer per week 

word ik in en door de kerk stilgezet om te 

zien wat nu echt belangrijk is.’  ‘In de kerk 

leer je anderen zien door de ogen van Jezus 

Christus.’  ‘Alleen voor de zegen zou je al naar 

de kerk gaan…’  ‘In de kerk worden wij genadig op 

ons nummer gezet en 

leren we de Nummer Eén 

volgen.’  ‘In de kerk gaat het 

niet over oplossen (van alle problemen), 

maar over verlossen.’  ‘In de kerk gaan 

we struikelend achter Jezus aan.’  ‘We zijn kerk om Gods liefde te 

reflecteren, elk uur van de dag.’  ‘In de kerk moeten we minder onze eigen zaakjes 

regelen en meer leren luisteren naar wat God werkelijk van ons vraagt.’  ‘Als de kerk 

niet de stilte zoekt, zal veel drukte en vlagvertoon verhullen dat de Geest is geweken.’ 

 ‘Je bent geen cactus; de kerk heb je nodig voor voeding.’  ‘Kerken blijven vaak 

steken in bepaalde thema’s, liederen 

en regels. Daarmee wordt de groei 

belemmerd en is vernieuwing niet 

mogelijk.’  ‘Statistiek wijst uit: 

kerkmensen zijn gezonder en 

gelukkiger dan anderen.’  ‘Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een ver 

verleden.’  ‘Hoe groots is het een deeltje te zijn van de wereldwijde kerk van alle 

eeuwen!’  ‘De kerk houdt het gebed voor de wereld gaande.’  ‘Kerk-zijn begint 

in je eigen buurt.’  ‘De wereld heeft gemeenten nodig waar mens-zijn wordt geleerd 

door naar Gods karakter te kijken.’  ‘De kerk voegt vertrouwen toe aan onze 

kenniseconomie: vertrouwen op God die ons door dit leven leidt.’    ‘Het hart van 

de kerk spreekt het krachtigst als daar in woord en daad de naastenliefde centraal 

staat.’  ‘Alleen een kerk die dient, beërft het Koninkrijk van God.’  ‘Omdat de kerk 

met Jezus als Hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de 

bagger van onze aardse gebrokenheid 

staan.’  ‘De missie van de kerk is niet het 

goed hebben als gelijkgestemden, maar het 

uitgezonden zijn in deze wereld.’  ‘De 

tijd waarin wij momenteel leven, heeft het 

meeste aan een kerk die bestaat uit kleine gemeenschappen. Het massale is passé.’ 

 ‘Kom uit je kerkelijke bubbel, ga naar ‘buiten’, zoek je naaste, wees dienstbaar.’ 

 ‘We moeten het Evangelie niet consumeren maar communiceren; de kracht van het 

geloofsgesprek in kleine groepen.’  ‘De kerk is daar waar leden van het Lichaam van 

Christus elkaar helpen in hun geestelijke groei en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar 

hen die nog geen deel van het Lichaam zijn.’  ‘Een gemeenschap behoedt je voor 

‘De kerk moet geen veilige bubbel 
zijn waarin we zonder consequenties 
kunnen zweven, maar een plaats waar 
we toegerust worden om het kruis op 
ons te nemen en Jezus te volgen.’

‘Geloven in de kerk en geloven thuis 
hebben elkaar nodig. Soms draagt de 
kerk het thuis geloven en nu houdt 
thuis geloven vast wat er wegvalt in 
de kerk.’

‘In 2020 raakte de kerk 
de vanzelfsprekendheid 
voorbij, maar de maak-
baarheid nog niet.’

‘Zonder de aanwezigheid van kinderen, 
tieners en jongeren is de boodschap van 
de kerk niet meer relevant.’

‘In een kerk die aandacht heeft 
voor de wereldkerk wordt God 
groter en de mens kleiner.’

‘Als de nood het hoogst 
is, is de kerk nabij.’

‘Geloven in de kerk is een daad 
van verzet tegen de tijdsgeest.’

‘In de kerk vind je 
waar iedereen naar 
snakt: geborgenheid en 
toekomstperspectief.’

‘De kerk is een verzamel-
plaats van hypocrieten, maar 
er is nog plek voor méér.’

‘De kerk pompt wereldwijd 
leven in de haarvaten van 
de maatschappij.’
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