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Kerk help me geloven in de kerk 
Kerk help me geloven dat geloven werkt 
 
In een tijd waarin de wereld de hardste stem heeft 
Vraag ik me af wat voor boodschap de kerk spreekt 
Wat zij nodig heeft is eenheid,  
niet focussen op lange, of juist snelle klanken 
Maar elkaar helpen op de juiste weg,  
wanneer het moeilijk gaat en iemand wankelt 
Ben je een anker? Een houvast,  
of laat je snel los wanneer iemand te dichtbij komt  
  
Want wat als er iemand naast je komt staan en er anders uitziet dan jij?  
Anders praat en zich anders kleed dan jij?  
We zingen vaak “samen in de naam van Jezus”  
Maar als de ene anders aanbidt dan de ander,  
kunnen we dan nog steeds samen aanbidden, in de naam van Jezus? 
  
De Kerk is gevraagd de naaste lief te hebben,  
Als ik blij ben, lach je met me?  
Als ik verdrietig ben huil je dan?  
Als ik pijn lijd: vecht je mee of met me? 
Want Ik weet dat ik genade niet verdient heb 
Ik weet dat je soms m’n slechtste kanten gezien hebt 
Ik kan t niet alléen, ik ben dankbaar voor die éne die liefde géeft,  
zelfs als ik het niet verdient heb 
  
Want leven we niet allemaal door genade?  
Of pak je de steen op van veroordeling als je iemand ziet falen?  
Laat het varen, de boot van vertrouwen en loop vooral niet op het water 
Water is soms wild, soms stil, vaak blauw,  
het wilt nooit precies doen wat jij wilt maar 
Van wankelbaar water tot een rots? Zoiets doet Jezus 
Hij vroeg Petrus te gaan, hij liep op het water en zonk, 
 maar werd opgevangen door genade,  
Het fundament van geloven werd genade 
De rots is de genade, waar we op mogen bouwen  
Blijven wij stenen oppakken,  
is het dan misschien dat we Gods fundament niet vertrouwen? 
  
Wie perfect is mag de eerste steen pakken 
Maar wil je een deel van de kerk zijn dan moet je ze laten vallen 
Houd je handen vrij, zo kun je je naaste vastpakken 
Houd je handen vrij van veroordeling laat je naaste niet zakken 



Maakt het in het water uit wat voor stroming er is? 
Jezus volgen zoals Petrus laat zien dat geloven boven elke stroming is 
 
Kerk, Ik heb je nodig maar soms leid je me af,  
dan ben ik meer gefocust op wat de juiste kerkelijke stroming is,  
dan dat ik zie wat een eenheid in geloven is 
Ik geloof in je 
Ik heb je nodig, dus ik ga niet weg,  
ook al heb ik soms het gevoel dat ik niet welkom ben 
Ik heb je nodig dus ik ga niet weg,  
ook al weet ik dat ik soms niet welkom ben 
Ben ik rebels als ik vragen heb?  
Ik vraag me af waar de eenheid is in de… 
 
‘Kerk’ help me geloven in de kerk 
Kerk help me geloven dat geloven werkt 


