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1. De kerk? Dat zijn wij! – de kerk als tempel (Efeziërs 2:21-22 )
Veel Alpha-cursisten, die na de cursus enthousiast de Bijbel gaan lezen,
stranden na Genesis in de beschrijvingen in Exodus. Hoofdstukken lang wordt
beschreven hoe de tabernakel ingericht en alles daarom geregeld moet
worden. Vaak zeg ik dan dat ze maar in het Nieuwe Testament moeten
beginnen. Maar vandaag wil ik juist bij deze beschrijvingen in Exodus
beginnen. Paulus vergelijkt de gemeente in Efeziërs met een tempel. Maar
dat beeld was geen beeld uit het dagelijks leven, maar gevuld vanuit de Bijbel.
Wie in de Bijbel op zoek gaat naar de betekenis van de tempel, valt het op dat
het er vaak over gaat. In Exodus wordt de mobiele tempel, de tabernakel
beschreven. Maar het bijzondere is dat deze tent een plaats is waar God
ontmoet kan worden, een plaats van verzoeking, van gebed en de heilige God
van hemel en aarde verbleef.
Ten tijde van David en Salomo komt daar de tempel in Jeruzalem voor in de
plaats. Een plaats waar de wolk van God op neerdaalde. En plaats die
bezongen wordt in psalmen als 84 en 122.
We kunnen ons zo beter voorstellen hoe schokkend 400 jaar later de
vernietiging van deze tempel is. Want waar is God nu te vinden en te
aanbidden? Uiteindelijk wordt de tweede tempel gebouwd en de eredienst
aan God lijkt hersteld.
Vanuit deze voorgeschiedenis kunnen we het ons weer voorstellen hoe
kwaad de joodse medegelovigen van Jezus waren, toen Hij het had over het
afbreken van de tempel. Maar ze begrepen niet dat Jezus het beeld van de
tempel helemaal op zichzelf betrok. Hij was de nieuwe plaats waar God
tussen de mensen woonde. Alles wat er over de tempel gezegd was, werd
waar in Jezus. Paulus begrijpt dat en trekt de lijn door: de kerk, als lichaam
van Christus, is nu de tempel, gewijd aan Christus, de woonplaats van God
door zijn Geest. Minder wordt er niet over ons, over de kerk gesproken. Het is
om stil van te worden. God roept ons om te zijn wat Hij over ons zegt.

Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:
1. De kerk als tempel van God is vanuit de Bijbel een
hooggestemd beeld. God wil onder ons wonen. Spreekt
dit beeld van de tempel je aan?
2. Gaat het volgens jou in ‘de kerk als tempel’ meer om de
mensen of meer om het gebouw?
3. Welke functies uit de tabernakel en tempel van het Oude
Testament zie je terug in de kerk?
Bijbelstudie - Leesrooster
Zondag 20 september: Efeziërs 2: 17-22
Maandag 21 september: : Exodus 33: 7-11; (Exodus 25-31:11)
Dinsdag 22 september: 1 Koningen 8: 1-21; (1 Koningen 6)
Woensdag 23 september: Psalm 122
Donderdag 24 september: 2 Koningen 25: 1-17
Vrijdag 25 september: Mattheus 26: 57-68
Zaterdag 26 september: 1 Korintiërs 12: 12-30
Gebed –
Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde
God van Abraham, Izak en Jacob,
Vader van onze Heer, Jezus Christus
We danken U dat U onder ons wilt wonen
Dat U zelfs in ons midden, als in de tempel wilt wonen.
We worden stil van die genade
Geef dat we een plaats mogen zijn waar U ontmoet wordt
Waar verzoening plaats vindt
Waar gebeden wordt
Waar U de lof een eer toegebracht wordt, die U toekomt
Geef dat we zijn, wie U zegt dat we zijn
En daaruit leven.
In beweging –
Het beeld van de tempel betekent ook dat we allemaal een
steen zijn in het bouwwerk. Wat is jouw eigen plaats in het
bouwwerk? Wat kun jij bijdragen aan het geheel en wat heb
jij van anderen nodig? Deel dat met iemand anders.

Liturgie – ELB 218 – Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Kinderen –

Probeer op internet eens een plaatje te vinden, wat voor jou
het beste vertelt wat kerk is. Laat het eens aan de vader of
moeder zien. Als je wilt, mag je het opsturen aan ds Hans.
Thuis –
Wat heb je ontdekt over de kerk in deze dienst of de
gesprekken? Schrijf, mail, app of twitter het aan ds Hans van
Dolder met #waaromkerk. De mooiste ontdekking zijn te
lezen op twitter (zie homepage www.johanneskerk.net)

#WAAROMKERK
Deze morgen starten we met een nieuw seizoen in de kerk. We willen de
luwte van de activiteiten gebruiken om op zoek te gaan naar de betekenis van
de kerk. Waarom is de kerk er? De komende weken staan in de
morgendiensten, waarin ds Hans van Dolder voorgaat, zes beelden centraal:
de kerk als tempel, gebedshuis, koninkrijk, schip, ziekenhuis en bruid. Hoe
helpen deze vergelijkingen ons om de betekenis van de kerk te bevatten?
1. 20 september 2020 (Startzondag): De kerk? Dat zijn wij! - De kerk als
tempel.
2. 27 september (Bevestiging ambtsdragers): Grote schoonmaak - De kerk
als gebedshuis.
3. 18 oktober: Gods missie heeft een kerk - De kerk als koninkrijk.
4. 1 november: Alle hens aan dek - De kerk als schip.
5. 15 november (Avondmaal): Kom met je angsten en verdriet - De kerk als
ziekenhuis.
6. 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): Klaar voor de toekomst - De
kerk als bruid.
De morgendiensten zijn steeds het begin van allerlei vormen van gesprek in
de gemeente over dit onderwerp. Vanwege alle coronamaatregelen zullen we
dit creatief en flexibel organiseren: een live-ontmoeting tussen twee of meer
mensen, een telefoongesprek, een picknick, een Zoom-gesprek, een
nabespreking op de patio na de dienst. Deze iets uitgebreidere samenvatting
van de preek en vragen zijn hier uitgangspunt voor. Binnenkort hoort u hier
meer over.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net

