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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 9/11 - De geboorte van de Kerk 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. (Update 28-12-2015) 

 

 
 

 
 
 
De bouw van de Kerk of Gemeente, het lichaam van Christus, is een geweldige gebeurtenis, zowel 
met betrekking tot de tijd als de eeuwigheid. 
In Mattheüs 16:18 zei de Heer: “op deze petra [= rots] zal Ik Mijn gemeente bouwen”. Uit dit be-
langrijke vers leren we ten minste drie dingen: 

1. CHRISTUS IS DE BOUWER! 

2. HET GEBOUW STAAT OP EEN ROTS! 
3. DE GEMEENTE IS HET GEBOUW! 

Het gebouw is niet gemaakt uit levenloze stenen of staal of hout. Dit gebouw is gemaakt uit levende 
stenen (zie 1 Petrus 2:5) en deze “stenen” zijn die mensen die geloof gesteld hebben in Christus (de 
gekruisigde en opgestane Heer) en die Hem ontvangen hebben als hun persoonlijke Heer en Red-
der! Wie woont er in dit gebouw (Efeziërs 2:21-22; 1 Korinthiërs 3:16; 1 Timotheüs 3:15)? De 
Geest van God. 
Op de avond voordat Hij stierf, beloofde de Heer Jezus Zijn discipelen dat Iemand zou gezonden 
worden om hen te troosten (Johannes 14:16), om bij hen te blijven (Johannes 14:16); om in hen te 
wonen (Johannes 14:17), om hen te onderwijzen (Johannes 14:26), om tot hen van Christus te ge-
tuigen (Johannes 15:26) en hen de weg te wijzen (leiden) (Johannes 16:13). Deze Persoon waar de 
Heer naar verwees is de Heilige Geest. 
De komst van de Heilige Geest was een van de belangrijkste dingen in de geschiedenis! In Hande-
lingen hoofdstuk 2 leren we over de dag van Pinksteren. Pinksteren herinnert ons aan de tijd dat 
God de Heilige Geest kwam wonen in een LICHAAM: het lichaam van Christus welke de Gemeen-
te of Kerk is. 
Hierna volgt een schema dat toont wanneer de Heilige Geest kwam (deze grote gebeurtenis vond 
plaats op de dag van Pinksteren): 
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Zie PDF-versie + uitleg: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geboorte-Pinksteren.pdf 

We leren over de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2. Het was op deze dag dat de Heilige 
Geest kwam en dat de Kerk geboren werd! God kwam wonen in Zijn gelovigen, op een heel bij-
zondere manier! 
Als u Handelingen 2:1-11 leest, wat zijn dan enkele dingen die gebeurden die erg duidelijk maakten 
dat God iets heel speciaals deed op die dag? “Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en be-
gonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken … Galileeërs … Parthen, 
Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 
Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijven-
de Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal 
over de grote werken van God spreken”. 
In Handelingen 2:47 lezen we: “En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de 
gemeente toe”. Ja, de dag van Pinksteren (dat is minder dan twee maanden nadat Christus stierf), 
was de geboortedag van de Kerk. Op die dag begon de Heer Jezus Christus Zijn gebouw te bou-
wen. Toen werd het Lichaam van Christus voor het eerst gevormd. 
Mensen worden geboren en mensen sterven. Elke mens heeft een geboortedatum en elke mens heeft 
een sterfdatum (Zie hoofdstuk 1 om te zien hoe de dood in de wereld kwam). Ga naar gelijk welke 
begraafplaats (kerkhof) en u zal een geboortedatum en een sterfdatum vinden op alle grafstenen! 
We zullen nu kijken naar uw eigen grafsteen! Vul uw eigen grafsteen in, hieronder: 

 

De Kerk is iets anders dan een mens. De Kerk heeft wel een geboortedag (de dag van Pinksteren, 
in ongeveer 30 n.Chr.) maar ze zal nooit een “sterfdag” hebben. Vandaag is de Kerk bijna 2000 
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jaren oud, en ze is nog steeds niet dood! De Kerk heeft vele vijanden, en mensen en demonen (boze 
engelen) hebben getracht haar te verwoesten, maar de Kerk leeft voort. Leden van de Kerk werden 
vervolgd, gemarteld, verbrand, gestenigd en geëxecuteerd, maar de Kerk leeft voort. Jezus zei: “Ik 
zal Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel [= hades: het dodenrijk – hier de plaats van 
bestraffing; zie Lukas 16] zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18). Geen enkele ware ge-
lovige uit het kerktijdperk zal ooit in een plaats van bestraffing terechtkomen. Waar gaat een gelo-
vige naartoe wanneer hij sterft (Filippenzen 1:23; 2 Korinthiërs 5:8)? Hij gaat bij de Heer inwo-
nen. 
Waar haalt de Kerk haar leven vandaan (Kolossenzen 3:4)? Christus is ons leven. Daarom, om de 
Kerk te verwoesten moet men het Hoofd van de Kerk doden! Christus is het Hoofd van de Kerk 
(Kolossenzen 1:18 en Efeziërs 1:22-23). Het is onmogelijk Hem te doden (zie Openbaring 1:18 en 
Romeinen 6:9). De Kerk zal nooit sterven, maar op een dag zal Christus komen om de Kerk mee te 
nemen naar de hemel (Johannes 14:3; Filippenzen 3:20-21; Titus 2:13; 1 Thessalonicenzen 4:13-
18). Daarom laat de overwinningssteen van de Kerk het volgende lezen: 

 

Hoe wordt een persoon een lid van de ware Kerk, het Lichaam van Christus? Hoe wordt iemand een 
levende steen in dit gebouw? Het volgende schema kan u helpen: 

 
Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geheimenisEvangelie.pdf 

 

In bovenstaand schema zien we dat het Hoofd in de hemel is (Kolossenzen 3:1-2) en de Kerk is op 
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de aarde. Elk lid van de Kerk heeft een relatie met het Hoofd en met ieder ander lid. Niemand kan 
een lid van Christus’ Kerk worden tenzij hij of zij via het kruis gaat, door geloof. Als een persoon 
dit doet, plaatst God hem (doopt hem) in Zijn Lichaam (zie 1 Korinthiërs 12:13). 
 
Bent u een lid van Zijn Lichaam? Bent u een levende steen in Zijn gebouw? Is de Heilige Geest in 
uw leven gekomen om daar te wonen (Johannes 7:39)? Hebt u een liefde en bezorgdheid voor ande-
ren die leden zijn van Zijn Lichaam (1 Johannes 3:14)? Is het mogelijk bij een kerk aan te sluiten 
(zelfs een bijbelgelovige kerk) en niet echt een lid van Christus’ Kerk te zijn? Hoe wordt een per-
soon een lid van het Lichaam van Christus? De Kerk is geen organisatie; het is een organisme. Een 
organisme bezit leven (zie 1 Johannes 5:12). Hebt u leven? Zie Johannes 14:6; 5:24; 11:25-26. 
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