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In Mattheüs 16:18 lezen we de bemoedigende belofte van Jezus: 

Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet 

overweldigen. 

Eigenlijk staat er: ….. en de poorten van de hel zullen tegen haar geen 

standhouden! 

Vaak gaan wij doen wat Jezus alleen kan doen, met als gevolg dat we 

vastlopen en ontmoedigd het bijltje erbij neergooien. Zo is het ook met onze 

betrokkenheid binnen de gemeente. Vaak proberen we goed bedoeld allerlei 

activiteiten op te zetten, het voor iedereen aantrekkelijk te maken, een mooi 

programma aan te bieden, enz., maar zien we uiteindelijk toch geen groei, 

vooral niet in diepgang. 

Jezus wil de gemeente bouwen, maar wat is daarbij onze verantwoorde-

lijkheid? Voor elk bouwwerk heb je bouwmaterialen nodig, zo ook voor de bouw 

van de gemeente. Vanuit Handelingen 2 bespreken we in dit dagboek zeven 

belangrijke bouwstenen voor de groei en opbouw van de gemeente. Hier ligt 

onze verantwoordelijkheid. Wij zijn betrokken bij de vorming van de 

bouwstenen, zodat Jezus Zijn huis daarmee kan bouwen. 

Voor de bespreking van de lessen in kleine groepen heeft Christian Tan bij elke 

bouwsteen een inspirerende videoboodschap gemaakt. Daarnaast kan de 

preek op zondag eveneens gericht zijn op het onderwerp voor die week. 

Samen met de preek op zondag, het persoonlijk gebruik van dit boekje thuis 

en het bekijken en bespreken van de videoboodschap in de kleine groepen, 

kan er iets heel moois gebeuren.  

Het zijn deze zeven bouwstenen die de gemeente in Handelingen zo krachtig 

maakte. Ze zijn opnieuw nodig voor de bouw van Gods geestelijke Huis nu. 

Van harte Gods zegen toegebeden bij het gebruik van dit materiaal. 

Kees de Vlieger 
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BOUWSTEEN 1 
 
 

De vreze 

des Heeren 

 
 
 
 
 

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en 

zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij 

doen, mannenbroeders? 

En er kwam vrees over iedereen. 

(Handelingen 2:37 en 43a) 
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In het sleutelvers lezen we wat er na de 

preek van Petrus gebeurt: De mensen 

worden diep in hun hart getroffen! Ze 

horen de woorden van God en weten 

niets anders te doen dan uit te roepen: 

‘Wat moeten wij doen?’ 

In het Oude Testament lezen we dat 

mensen heel bang zijn om God te 

ontmoeten. Dit zou immers niemand 

overleven. Zo’n heilig God! God had dit 

ook al tegen Mozes gezegd: Geen mens 

kan Mij zien en in leven blijven! 

(Ex.33:20). In Lucas 12:4 en 5 zegt Jezus om niet bang te zijn voor mensen, wél 

voor God. Angst voor God is een natuurlijke reactie van een zondig mens op Zijn 

pure heiligheid. Zo verstopte Adam zich voor God na de zondeval. 

God heeft echter nog een tweede kant: Zijn liefde. Daarom is Hij op zoek naar 

de mens, wil een relatie met de mens. Om dit mogelijk te maken, zond Hij Zijn 

Zoon. Aan het kruis overbrugde Jezus de kloof tussen Gods heiligheid en 

liefde. In plaats van angst voor God, krijgen we door het geloof in Jezus vrede 

met God! (Rom.5:1). Johannes schrijft in 1Johannes 4:18: 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit! 

Zowel Gods heiligheid als Zijn liefde bewerken iest heel moois: Ontzag voor 

God, de ‘vreze des Heeren’. Dit was het krachtige begin van de gemeente! 

 

  

Deel 1.1: Een krachtig begin 

Toen ze dit hoorden, 

waren ze diep (pijnlijk) 

getroffen en vroegen aan 

Petrus en de andere 

apostelen: ‘Wat moeten 

we doen, broeders?’  

Handelingen 2:37 (NBV) 

Uitdaging 

1. Lees nog eens het sleutelvers. Wat kun jij hiervan getuigen? 

2. Ontzag voor God is anders dan angst voor God. Wat is het verschil? 

Waarom heb jij ontzag voor God? 
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Jezus riep Zijn discipelen om Hem te 

volgen. Heel simpel, maar wel radicaal. 

Ze deden het en lieten alles achter. Kijk 

bijvoorbeeld eens naar Petrus in Lucas 

5:1-11. Hij ziet het wonder van Jezus, 

ziet zichzelf als een zondig mens en gaat 

Jezus, zijn Redder, volgen. Bijzonder 

toch?  

Zo reageert Petrus en de anderen op de 

liefde, de genade, ontferming en de 

goddelijke grootheid in Jezus. Ze moeten niet, maar willen het zelf, omdat ze de 

Messias hebben leren kennen die hen roept om Hem te volgen. 

Het volgen van Jezus heeft wel een doel: Hij wil ons vormen en trainen, zodat 

we ‘vissers van mensen’ zullen worden. Zo investeerde Jezus meer dan drie 

jaar in Zijn volgelingen, om ze daarna uit te zenden de wereld in. Zo gebeurde 

het toen, maar ook vandaag.  

Kerk-zijn gaat daarom in eerste instantie niet om een gebouw, diensten en een 

goed programma, maar heeft alles te maken met gelovigen die Jezus willen 

volgen, omdat ze onder de indruk van Hem gekomen zijn! 

Als we denken aan de Kerk zoals Jezus bedoelt, dan zien we een groep 

mensen die Jezus uit liefde volgt en van Hem leert om ‘mensen te vangen’, 

zodat de groep Jezus’-volgers steeds groter wordt. 

 

  

Deel 2.1: Jezus volgen 

Jezus zei tegen hen: 

‘Kom, volg Mij, Ik zal jullie 

vissers van mensen 

maken.’  

Mattheüs 4:19 

Uitdaging 

1. Jezus wil geen ‘kerk-mensen’ maar volgelingen. Vind je dit een 

bedreiging of een uitdaging? 

2. Jezus koos eenvoudige mensen. Ze zagen Zijn grootheid en hun 

eigen kleinheid. Waarom zou jij Jezus willen volgen? 
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De mensen zagen iets bijzonders in 

Petrus en Johannes. De dag ervoor 

hadden ze een verlamde man genezen 

en nu spreken en getuigen ze heel 

vrijmoedig tegen de Joodse leiders. Het 

zijn toch maar eenvoudige mensen? 

Hoe kan dit?  

De Joodse leiders wisten wel dat Petrus 

en Johannes volgelingen van Jezus 

waren. Maar Jezus was er niet meer, en 

toch deden zij deze wonderen en 

spraken ze met dezelfde grote kracht, 

vrijmoedigheid en overtuiging. 

In vers 8 staat het ‘geheim’: Petrus was 

vervuld met de Heilige Geest. Ze 

hadden niet alleen dingen van Jezus 

geleerd, maar waren ook vervuld met 

Zijn Geest. Alleen kennis verandert ons 

niet, het is de Geest die ons levend en krachtig maakt. 

De discipelen waren kort na de opstanding van Jezus zo angstig, dat ze zelfs 

met de deur op slot zaten (Joh.20:19-22). Nu is het heel anders: ze zijn vrij van 

angst en spreken vrij en moedig. Ze zijn vervuld met de Geest! Dit is vandaag 

voor jou ook voor het eerst of opnieuw mogelijk! 

 

  

Deel 3.5: Vervuld met de Geest 

Toen zij nu de 

vrijmoedigheid van Petrus 

en Johannes zagen en 

merkten dat zij 

ongeleerde en 

eenvoudige mensen 

waren, verwonderden zij 

zich en herkenden zij hen 

als mensen die met Jezus 

samen geweest waren. 

Handelingen 4:13 

Uitdaging 

1. Als je met Jezus ‘omgaat’, heeft dit een grote uitwerking. Hoe ervaar 

jij dit? 

2. Petrus was vervuld met de Geest. En jij? 
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In Gods gezin staat niemand op 

zichzelf. God heeft Zijn volk altijd opge-

roepen tot een levensstijl waarin 

relaties, zowel met Hem als met elkaar, 

een centrale rol spelen.  

Kinderen van God zijn als ‘gloeiende 

kolen’ in een vuur. Gezamenlijk geven 

we niet alleen warmte en licht aan 

elkaar, maar ook aan de mensen die om 

ons heen staan. Als wij geen relatie met 

andere christenen hebben, zullen we 

langzaam maar zeker ons vuur verlie-

zen en uiteindelijk koud worden.  

Samen met andere volgelingen van 

Jezus moeten we één vuur vormen. Dat 

kan het beste in een kerk waar Jezus 

Christus als Redder en Heer centraal 

staat, en we met elkaar gehoorzaam in 

onze roeping gaan wandelen. Let op! 

De ‘kerk’ is daarom niet een gebouw, maar een gemeenschap van mensen die 

Jezus volgen.  

Door Zijn Geest zijn wij één, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om 

deze eenheid te bewaren door de onderlinge vrede. Dit is de kern van het 

sleutelvers en onze uitdaging voor vandaag. 

 

 

Deel 4.7: Wij bewaren de eenheid 

Zo roep ik, ….., u op tot 

een wandel die de 

roeping waarmee u 

geroepen bent, waardig 

is, in alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met 

geduld, door elkaar in 

liefde te verdragen, en u 

te beijveren om de 

eenheid van de Geest te 

bewaren door de band 

van de vrede.  

Efeze 4:1-3 

Uitdaging 

1. Lees het sleutelvers nog eens biddend door. Waar word je bij 

bepaald? 
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Gisteren zagen we dat we in het 

Avondmaal de dood van de Heer 

verkondigen. Maar wat betekent dit 

eigenlijk en wat is daarvan de uit-

werking? 

In het sleutelvers lezen we dat het 

sterven van Christus aan het kruis het 

bewijs is van Gods onvoorwaardelijke 

liefde. Het is een ‘demonstratie’ van 

goddelijke liefde. 

In het andere sleutelvers getuigt Paulus 

wat deze liefde in hem doet: ‘Het zet mij 

in vuur en vlam voor Jezus en anderen; 

het brengt mij in beweging en houdt mij 

gaande!’ 

Wanneer we zo in geloof op het bewijs 

van Gods liefde reageren, stort de 

Heilige Geest de liefde van God in ons 

hart uit (Rom.5:5). Zo vervullen we de 

woorden van Jezus in Johannes 13:34 en 35. Dit maakt de gemeente tot iets 

heel bijzonders en de wereld zal dat ervaren. Een mooi voorbeeld hiervan is 

de gemeente in Filadelfia (Opb.3:7-9). 

 

 

Deel 7.2: Demonstratie van Gods 

liefde 

God echter bevestigt Zijn 

liefde voor ons daarin dat 

Christus voor ons 

gestorven is toen wij nog 

zondaars waren. 

Romeinen 5:8 

Want de liefde van 

Christus dringt ons, die tot 

dit oordeel gekomen zijn: 

als Eén voor allen 

gestorven is, dan zijn zij 

allen gestorven. 

2Korinthe 5:14 

Uitdaging 

1. God verlangt ernaar om in/door het Avondmaal Zijn geweldige liefde te 

‘demonstreren’.  

2. Hoe beleef jij dit? 
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