
 1

De Gemeente die Christus bouwt 
door: J. C. Ryle (1816-1900) 

uit: “Brood voor een hongerig hart”, april & juni 1983, nrs. 47 & 48 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Voetnoten, plaatjes, ingekort door M.V.  

 

 

 
“Op deze petra [= rots] zal Ik Mijn gemeente1 bouwen, en de poorten van de hel2 zullen haar niet 
overweldigen” (Mattheüs 16:18). 
Behoren wij tot de kerk die op een rots gebouwd is? Zijn wij leden van de enige kerk waarin onze 
zielen behouden kunnen worden? Dat zijn ernstige vragen, die ook ernstige overweging verdienen. 
Ik vraag de aandacht van allen die dit lezen, terwijl ik de ene ware, heilige, algemene kerk probeer 
te tonen. Wat is dit voor een kerk? Wat zijn haar kenmerken? Waar kunnen wij haar vinden? Over 
al deze punten spreken de woorden van onze Heer Jezus Christus, die hierboven staan. Hij zegt: 
“Op deze petra [= rots] zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet 
overweldigen”. Vijf dingen in deze beroemde woorden vragen onze aandacht: 

1. Een gebouw: Mijn gemeente (of kerk). 
2. Een bouwer: Ik, Christus. 
3. Een fundament: deze rots. 
4. De gevaren: de poorten van de hel (het dodenrijk, het graf). 
5. De verzekerdheid: … zullen haar niet overweldigen. 

Laten we bij het overdenken van deze vijf punten niet vergeten dat heiligheid het voorname ken-
merk is van allen die tot de ene ware kerk behoren. 

1. Een gebouw 
In de eerste plaats wordt er in de tekst een gebouw genoemd. De Heer Jezus Christus spreekt van 
“Mijn gemeente”. Wat is nu deze kerk? Er bestaan aangaande deze vraag vele ernstige dwalingen. 
De kerk in onze tekst is geen stoffelijk gebouw, geen tempel die met handen gemaakt is; ook niet 
een bepaalde zichtbare kerk, een organisatie. Zij is een gemeenschap van mannen en vrouwen. Zij 
omvat alle gelovigen in de Heer Jezus Christus, àl diegenen die werkelijk heilige en bekeerde men-
sen zijn. Tot haar behoren allen die zich van hun zonde bekeerd hebben, door geloof de toevlucht 
hebben genomen tot Christus en in Hem tot een nieuwe schepping gemaakt zijn. Zij omvat al Gods 

 
1 In de Griekse grondtekst staat “ekklesia”, wat met “kerk” of “gemeente” wordt vertaald. Betekenis: “uitgeroepenen”. 
2 In de Griekse grondtekst staat hier “hades”, wat “dodenrijk” of “graf” betekent,  niet “hel” (Grieks: gehenna). Zie “de 
verwarring tussen dodenrijk en hel”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf . 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf
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uitverkorenen, allen die Gods genade ontvangen hebben, allen die in het bloed van Christus gewas-
sen zijn, allen die bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, allen die wederom geboren en 
door de Geest van Christus geheiligd zijn. Zodanigen, uit alle volken en talen, vormen “de Gemeen-
te” uit onze tekst. Dit is het lichaam van Christus. Dit is de “gemeente op de rots”. 
Bestuursvorm en gebruiken kunnen verschillend zijn, maar allen komen voor dezelfde troon der 
genade. Alle zichtbare kerken behoren dienstbaar te zijn aan deze ene ware kerk. Zij zijn de steigers 
waarachter de grote bouw wordt voortgezet. Zij hebben een verschillende mate van bruikbaarheid. 
De vruchtbaarste is die, welke de meeste leden voor de ware kerk van Christus werft. Maar geen 
enkele zichtbare kerk heeft het recht te zeggen: “Wij zijn de enige ware kerk”. Geen enkele zichtba-
re kerk zou mogen zeggen: “Wij zullen altijd standhouden, de poorten van de hel zullen ons niet 
overweldigen”. Gods genadige belofte geldt slechts voor die ene gemeente, die Jezus Christus Zich 
ten eigendom verwerft. 
Laten deze dingen goed tot ons doordringen, zodat we een gezond besef van het begrip “Kerk” heb-
ben. Een vergissing op dit punt kan tot gevaarlijke dwalingen leiden die de ziel ten gronde richten. 
De kerk bestaat uit alle ware gelovigen. Wij verlangen dat U behoort tot die kerk, die allen omvat 
die zich bekeren en het evangelie geloven. Het werk van een prediker is niet klaar, en ons hart is 
niet bevredigd vóór zijn toehoorders tot een nieuw schepsel gemaakt zijn en tot lid van de ene ware 
kerk. Buiten de kerk “die op de rots gebouwd is” kan er geen behoudenis zijn. 

2. Een bouwer 
Onze tekst spreekt niet alleen van een gebouw, maar ook van een Bouwer. De Heer Jezus Christus 
zegt: “Ik zal Mijn gemeente bouwen”. 
De ware kerk van Christus wordt op tedere wijze verzorgd door alle drie Personen van de gezegen-
de Drie-eenheid. God de Vader verkiest, God de Zoon verlost en God de Heilige Geest heiligt. De 
behoudenis van elke geredde ziel is het werk van drie Personen in één God. Maar op de Heer Jezus 
Christus rust een speciale taak met betrekking tot de gemeente. Hij is in het bijzonder en vóór alles 
de Verlosser en Redder van de kerk. Daarom horen wij Hem in onze tekst zeggen: “Ik zal bouwen” 
– het werk van het bouwen is Zijn speciale werk. 
De leden van de kerk zijn de “geroepenen van Jezus Christus” (Romeinen 1:6). Christus is het die 
hen levend maakt. “Zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil” (Johannes 5:21). Christus is het die 
hen uit hun zonden verlost. Hij heeft ons liefgehad en ons uit onze zonden verlost door Zijn bloed. 
Christus is het die hun vrede geeft. “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14:27). Chris-
tus is het die hun eeuwig leven geeft. “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verlo-
ren gaan in eeuwigheid” (Johannes 10:28). Christus is het die hen bekering schenkt. “Deze Jezus 
heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël [ maar ook wij] 
bekering te geven en vergeving van zonden” (Handelingen 5:31). Christus is het die hen in staat 
stelt Gods kinderen te worden. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht ge-
geven kinderen van God te worden” (Johannes 1:12). Christus is het die het werk in hen voortzet. 
“Want Ik leef en u zult leven” (Johannes 14:19). In het kort: “Want het heeft de Vader behaagd dat 
in Hem heel de volheid wonen zou” (Kolossenzen 1:19). HIJ is de Leidsman en Voleinder des ge-
loofs. Hij is het leven, Hij is het Hoofd. Uit Hem ontvangt elk lid van het lichaam van Christus alles 
wat het behoeft. Hij zal hen tot het einde toe bewaren en hen onberispelijk voor de troon van de 
Vader doen staan in grote vreugde. Hij is alles in alle gelovigen. 
De machtige werkende Persoon door Wie de Heer Jezus Christus dit plan in de leden van de kerk 
uitvoert is zonder twijfel de Heilige Geest. Hij is het die Christus en Zijn weldaden op de ziel over-
brengt. Hij is het die steeds weer vernieuwt, opwekt, overtuigt, naar het kruis leidt, verandert en 
steen na steen uit de wereld neemt en aan de geestelijke opbouw toevoegt. Maar de grote Opper-
bouwmeester, die het op Zich genomen heeft het verlossingswerk uit te voeren, en het tot vol-
maaktheid te brengen is de Zoon van God, het “Woord dat vlees geworden is”. Jezus Christus is het, 
die “bouwt”. In de bouw van de ware kerk verwaardigt de Heer Jezus Christus Zich veel onderge-
schikte instrumenten te gebruiken. De bediening van het Evangelie, de verspreiding van de Schrift, 
een vriendelijke vermaning, een woord op de juiste tijd gesproken, de naderbrengende invloed van 
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beproevingen, dit zijn alle middelen en toepassingen waardoor Zijn werk voortgang vindt en waar-
door de Geest het leven aan de ziel geeft. Maar Christus is de grote Hoofdarchitect, die de algemene 
leiding heeft. Paulus kan planten, Apollos begieten maar God geeft de wasdom (1 Korinthiërs 3:6). 
Predikers kunnen prediken, en schrijvers kunnen schrijven, maar de Heer Jezus Christus is de Enige 
die kan bouwen. En, tenzij Hij bouwt, ligt het werk stil. 
Groot is de wijsheid waarmee de Heer Jezus Christus Zijn kerk bouwt. Alles wordt op de juiste tijd 
en op de juiste manier gedaan. Elke steen wordt op zijn tijd op de juiste plaats gelegd. Soms vordert 
het werk snel, soms vordert het langzaam. de mens is vaak ongeduldig en denkt dat er niets gebeurt, 
maar de tijd van de mens is niet Gods tijd. Duizend jaar zijn in Zijn ogen als slechts één dag. De 
grote Bouwmeester maakt geen fouten. Hij weet wat Hij doet. Hij ziet het eind al vanaf het begin. 
Hij werkt volgens een volmaakt, onveranderlijk en vast plan. Groot is de neerbuigende genade van 
Christus in de bouw van Zijn gemeente. Hij kiest vaak de ruwste en meest onwaarschijnlijke stenen, 
en maakt deze passend om ze voor bijzonder uitnemend werk te gebruiken. Hij veracht niemand en 
wijst niemand af op grond van vroegere zonden en overtredingen. Hij maakt farizeeërs en tollenaars 
vaak tot pilaren van Zijn huis. Hij vindt het heerlijk genade te betonen, Hij neemt vaak de meest 
gedachteloze onheilige mensen en verandert ze in gepolijste hoekstenen van Zijn geestelijke tempel. 
Groot is de macht die Christus in de bouw van Zijn kerk tentoonspreidt. Hij zet Zijn werk voort, 
ondanks tegenstand van de wereld, van het vlees en van de duivel. In de storm en door moeilijke 
tijden heen gaat de bouw voort, stil, rustig, zonder drukte en opwinding, zoals bij de tempel van 
Salomo: “Ik zal werken, en wie zal het keren?”, zegt Hij (Jesaja 43:13). 
De kinderen van deze wereld hebben weinig of geen belangstelling voor de bouw van deze kerk. Zij 
geven niet om de bekering van zielen. Wat betekenen verbroken geesten en nederige harten voor 
hen? Wat weten zij van overtuiging van zonde en geloof in de Heer Jezus Christus? In hun ogen is 
het allemaal “dwaasheid”. Maar terwijl de kinderen van deze wereld er niets om geven, is er vreug-
de bij de engelen van God. 
Al het voorzienige handelen van God met deze wereld is dienstbaar aan de bouw van de gemeente. 
Staatslieden, heersers, koningen en regeringshoofden hebben hun plannen die zij geweldig belang-
rijk vinden. Maar er is een werk in uitvoering van oneindig groter belang, waarvan zij slechts de 
“bijlen en zagen” in Gods hand zijn (Jesaja 10:15). Dat werk is de oprichting van de geestelijke 
tempel van Christus, het bijeenvergaderen van de levende stenen tot één ware kerk. 

 
Wij behoren diep dankbaar te zijn dat de bouw van de ware kerk op de schouders is gelegd van 
Hem die almachtig is. Als het werk van een mens afhing, zou het spoedig stil liggen; maar God zij 
geloofd, het werk ligt in de hand van de Bouwmeester die zijn ontwerp altijd uitvoert! Christus is de 
almachtige Bouwmeester. HIJ zal zijn werk voortzetten; hoewel naties en zichtbare kerken hun taak 



 4

misschien niet kennen, Christus zal nooit falen. Wat Hij ter hand heeft genomen zal Hij zeker vol-
eindigen. 

3. Een fundament 
De Heer Jezus Christus zegt: “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen”. Wat bedoelde de Heer 
Jezus Christus toen Hij over dit fundament sprak? Bedoelde Hij de apostel Petrus, tot wie Hij 
sprak? Ik meen dat dit beslist niet zo is. Nee, het was niet de persoon van Petrus, maar de goede 
belijdenis die de apostel juist gedaan had. Niet Petrus, de dwalende, onstabiele man, maar de mach-
tige waarheid die de Vader aan Petrus geopenbaard had. De rots was de waarheid omtrent Christus 
Zelf. Het was het middelaarschap van Christus en Zijn ambt van Messias. Het was de gezegende 
waarheid dat Jezus de beloofde Heiland was, de ware Zekerheid, de echte Voorbidder tussen God 
en mens. Dit was de rots en het fundament waarop de kerk van Christus gebouwd moest worden. 
Het fundament van de ware kerk werd tegen een zeer hoge prijs gelegd. De Zoon van God moest er 
onze natuur voor op Zich nemen en in die natuur leven, lijden en sterven, niet voor Zijn eigen zon-
den maar voor de onze. Geen ander fundament had in de nood van verloren, schuldige, verdorven, 
zwakke en hulpeloze zondaren kunnen voorzien. Dit fundament is zeer hecht. Het kan het gewicht 
dragen van de zonden van de gehele wereld. Het heeft het gewicht gedragen van alle gelovigen die 
erop gebouwd werden. Zonden in de gedachten, zonden van de verbeelding, zonden van het hart, 
zonden van het hoofd, zonden die iedereen gezien heeft en zonden waarvan geen mens iets af weet, 
zonden tegen God en zonden tegen de mens, allerlei soorten zonden. Deze machtige rots kan zonder 
te bezwijken het gewicht van alle zonden dragen. Christus’ ambt van middelaarschap is een ge-
neesmiddel dat genoegzaam is voor alle zonden van de gehele wereld. 
Elk lid van de ware kerk van Christus is op dat ene fundament gegrondvest. Gelovigen zijn in veel 
opzichten niet één en niet met elkaar eens,  maar of het nu Calvinisten of Baptisten of Methodisten 
zijn, gelovigen hebben één ding gemeen: zij zijn allen op de Rots gebouwd. Vraag waar hun vrede, 
hoop en vreugdevolle verwachting vandaan komen. U zult ontdekken dat het alles uit één machtige 
bron vloeit, Christus, de Middelaar tussen God en Mens, de verlosser van zondaars. 
Als u weten wilt of u wel of niet lid bent van de ene ware kerk, let dan op het fundament waarop dit 
rust. 
Dit is iets wat u voor uzelf kunt weten. Wij kunnen uw kerkgang zien, maar wij kunnen niet zien of 
u persoonlijk op de rots gebouwd bent. Uw deelnemen aan de tafel des Heren kunnen wij zien, maar 
wij kunnen niet zien of u samengevoegd bent met Christus, of u één bent met Christus en of Chris-
tus in u is. Pas op dat u geen vergissing begaat met betrekking tot uw persoonlijke verlossing. Zorg 
ervoor dat uw ziel op de rots rust. Zonder dit zult u nooit stand houden op de oordeelsdag. Het is 
duizend maal beter dat u op die dag gevonden wordt in een “klein huisje op de rots” dan in een pa-
leis dat op zand gebouwd is. 

4. De gevaren 
Mattheüs 16:18 spreekt van de “poorten van de hel [Gr. hades, dodenrijk, dood, het graf]”. Wij 
moeten hieronder verstaan de macht van de vorst van de dood, de duivel zelf (Psalm 9:14; 107:18; 
Jesaja 38:10). De geschiedenis van de ware kerk van Christus is er een van strijd. De gemeente 
wordt voortdurend aangevallen door een dodelijke vijand, de overste van deze wereld. De duivel 
haat de ware kerk van Christus met een eeuwige haat die nooit verdwijnt. Hij is voortdurend bezig 
het volgen van de Heer Jezus zo moeilijk mogelijk te maken. Hij zet iedereen er voortdurend toe 
aan zijn wil te doen en het volk van God schade toe te brengen en in het nauw te drijven. Als hij de 
gelovigen de hemel niet kan afpakken, zal hij hen op de weg daarheen kwellen. 
Oorlog met de machten van de hel  [Gr. hades, dodenrijk, dood, het graf] is al duizenden jaren lang 
de ervaring van alle gelovigen. De zichtbare kerken hebben tijden van voorspoed en perioden van 
vrede, maar er is nog nooit een tijd van vrede voor de ware kerk geweest; haar strijd eindigt nooit. 
Oorlog met de machten van de hel is ook de ervaring geweest van ieder individueel lid van de ware 
kerk. Zijn de levens van alle heiligen iets anders dan verhalen van strijd? Waren mensen als Paulus, 
Jakobus, Petrus, Luther en Calvijn, iets anders dan soldaten die in een voortdurende strijd verwik-
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keld waren? Soms worden de heiligen zelf aangevallen en soms hun bezittingen. Soms worden zij 
gekweld door lasterpraat en kwaadsprekerij en soms door openlijke vervolging. Maar hoe dan ook, 
de kerk is voortdurend in een strijd gewikkeld. De “poorten van de hel” hebben het volk van Chris-
tus voortdurend aangevallen. 
Maar allen die tot Christus komen, hebben “grootste en kostbare beloften” (2 Petrus 1:4), de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat; genade, vrije genade en volkomen behoudenis voor ieder 
die tot Christus komt en op Hem vertrouwt. Maar de Bijbel belooft geen vrede met de wereld of met 
de duivel. Integendeel, er zal strijd zijn zolang u in het lichaam verblijft. 
Wij willen u niet afhouden van de dienst aan Christus of u ervoor terug laten schrikken. Maar wij 
willen wel dat u “de kosten berekent” en volkomen begrijpt wat de dienst van Christus inhoudt (Lu-
kas 14:28). 
a. Sta niet versteld van de vijandschap van de hel. “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het 
hare liefhebben” (Johannes 15:19). Zolang de wereld de wereld is, en de duivel de duivel, zolang 
moet er strijd zijn en moeten de gelovigen in Christus soldaten zijn. De wereld haatte Christus, en 
de wereld zal, zolang deze bestaat, de ware christen haten. Luther zei: “Kaïn zal Abel vermoorden 
zolang de kerk op aarde is”. 
b. Wees voorbereid op de vijandschap van de hel. Doet aan de gehele wapenrusting van God. De 
wapenen van onze strijd zijn al door miljoenen arme zondaars als wijzelf beproefd en hebben nooit 
gefaald. 
c. Wees geduldig onder de vijandschap van de hel. Alles werkt mee ten goede voor u. Het heeft de 
uitwerking u te heiligen. Het zal u wakker houden. Het zal u nederig maken. Het zal u dichter naar 
de Heer Jezus Christus toe drijven. Het zal u van de wereld bevrijden. Het zal u helpen meer te bid-
den. Boven alles zal het u doen richten op de dingen die “boven” zijn. Het zal u leren met zowel uw 
hart als uw lippen te zeggen: “Kom, Heer Jezus, Uw koninkrijk kome”. 
d. Wees niet teneergeslagen door de vijandschap van de hel. De strijd van het ware kind van God is 
net zo goed een teken van genade als van de innerlijke vrede die hij geniet. Geen kruis, geen kroon. 
Geen strijd, geen christendom dat behoudt! De Heer Jezus Christus zegt: “Zalig bent u als men u 
smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij” (Mattheüs 
5:11). Als u nooit vervolgd wordt ter wille van de godsdienst en alle mensen goed van u spreken, 
moet u zich afvragen of u wel tot “de kerk op de rots” behoort (Lukas 6:26). 

5. Veilig in Gods bewaring 
Dit vijfde punt dat we willen overdenken, rust op een heerlijke belofte van de Bouwmeester: “De 
poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Alle machten van de hel zijn niet in staat de ge-
meente van Christus te vernietigen. Dat mogen we weten uit het woord van Hem, die niet liegen 
kan. De ware kerk zal niet overwonnen worden. Na iedere aanval zal zij weer te voorschijn komen. 
Al het zichtbare zal vergaan, maar de kerk die op de rots gebouwd is, blijft. Machtige rijken zijn 
opgekomen en ondergegaan, maar de gemeente van Christus blijft, en leeft voort. Zichtbare kerken, 
zoals van Antiochië, van Alexandrië en Efeze zijn verdwenen, maar nog altijd leeft de gemeente 
voort. Er kunnen tijden zijn van voorspoed, van opleving, van afval en van vervolging, maar in elk 
van die tijden leeft het Woord van God, het groeit en vermenigvuldigt zich. Voor het oog van de 
wereld mag deze kerk zwak zijn; toch is zij het aambeeld waarop menige hamer gebroken is, en 
waarop er misschien nog meer zullen breken voordat het einde gekomen is. 
De belofte geldt het hele lichaam van de ware kerk in alle tijden. Christus zal altijd zijn getuigen 
hebben in deze wereld. Gelovigen kunnen gedood worden, maar vuur, het zwaard en gevangen-
schap kunnen de kerk niet vernietigen. Vervolgers zijn gestorven, maar de gemeente leeft. De dui-
vel kan afgrijselijk tekeer gaan; de kerk kan in sommige landen bijzonder zwak gemaakt worden, 
maar de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. 
De belofte geldt ook voor elk lid van de gemeente persoonlijk. Velen worden door twijfel en angst 
beproefd. Anderen, zoals David en Petrus, zijn jammerlijk gevallen. Sommigen hebben het geloof 
een tijdlang verlaten. Maar de Heer bewijst zich getrouw aan elkeen die Hem toebehoort. Kan ie-
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mand de wisseling van eb en vloed aan de kust tegenhouden? Net zo min kan de behoudenis van 
welke gelovige ook verhinderd worden. De ware kerk is het lichaam van Christus, waarvan geen 
enkel lid zal ontbreken. Op de jongste dag zal Christus tot Zijn Vader kunnen zeggen: “Uit hen die 
U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan” (Johannes 18:9). Toen de leeuw een lam 
uit Davids kudde roofde, stond David op en verloste het uit zijn muil. Christus zal hetzelfde doen. 
Hij is groter dan David. 
Gelovigen zullen als tarwe gezift worden, maar Christus heeft gebeden dat hun geloof niet zal op-
houden. Het kaf zal verstrooid worden, maar de tarwe komt gezuiverd tevoorschijn, en eenmaal zal 
de tarwe in de schuur verzameld worden. Gelovigen zijn soldaten van Christus. De overste Leids-
man verliest geen van hen. Zijn plannen gaan nooit teniet, en in Zijn leger zal niet één gemist wor-
den. “Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid” (Johannes 10:28). 
De vijand wil u bevreesd maken en u ervan weerhouden Christus te dienen. Maar Hij, aan wie u 
zich toewijdt, heeft alle macht in de hemel en op de aarde; Hij zal u bewaren. Familieleden mogen 
tegen u zijn, mensen mogen spotten, de wereld mag kwaadspreken, smalen en u belachelijk maken. 
Vrees niet! Die vóór u is, is meer dan die tegen u zijn. 
Wees ook niet bevreesd over de kerk van Christus wanneer dienaars van het Woord sterven. Chris-
tus houdt Zijn kerk in stand. Hij zal zich nieuwe dienstknechten verwekken. Hij zal altijd voor Zijn 
gemeente zorgen, ook als staatslieden de kerk willen uitroeien, of wanneer wolven in schaapskleren 
het volk van God misleiden. Onze ogen zien dat niet altijd, maar desondanks zullen de poorten van 
de hel de gemeente niet overweldigen, en eenmaal zal alle macht onttroond worden. 
Tot besluit wil ik nog enkele praktische woorden toevoegen. 
Mijn eerste woord van toepassing is een vraag. Welke vraag ga ik stellen? Ik keer terug naar het 
punt waarmee ik begon. Ik vraag u of u lid bent van de ene ware kerk van Christus. Bent u in de 
meest ware zin van het woord een kerkmens? U weet nu wat ik bedoel. Ik kijk verder dan de kerk3 
waartoe ik behoor. Ik spreek nu niet over een aardse kerk, maar over de gemeente, die op de rots is 
gebouwd. Bent u al gegrondvest op het eeuwige fundament? Bent u op de Rots? Hebt u de Heilige 
Geest ontvangen? Getuigt de Geest met uw geest, dat u één bent met Christus, en dat Christus in u 
woont? Ik smeek u in de naam van God deze vragen ter harte te nemen en ze goed te overdenken. 
Schuif deze vraag niet van u af. Zonder bekering behoort niemand tot de kerk op de rots. 
Als u geen bevredigend antwoord kunt geven op mijn vraag, wilt u er dan nu toch ernst mee maken. 
Pas toch op dat u uw ziel niet voor eeuwig te gronde laat gaan. Pas toch op dat de duivel niet toch 
nog aanspraak op u maakt als zijn eigendom. Pas op, terwijl u zoveel van het Evangelie kunt horen, 
dat u niet in de duisternis blijft, een verloren lid van een aardse kerk, omdat u met al uw ijver voor 
uw werk nooit tot de ene ware gemeente hebt behoord. 
Mijn tweede woord van toepassing is een uitnodiging. Ik doe deze aan ieder die nog geen ware ge-
lovige is. Tot u zeg ik: Kom, en hecht u aan de Heer Jezus Christus in een eeuwig verbond. Versta 
mij goed, Ik vraag u met klem mijn uitnodiging niet mis te verstaan. Het gaat er niet om lid te wor-
den van een bepaalde zichtbare kerk. Maar ik nodig u wel uit tot Christus te komen en behouden te 
worden. U zult een besluit moeten nemen. Waarom niet nu? Waarom niet vandaag, nu men nog van 
een heden kan spreken? Kom tot Hem, die voor zondaren stierf aan het kruis, en die alle zondaren 
uitnodigt om door bekering en geloof tot Hem te komen en gered te worden. Spoedig zal de toorn 
van God over deze wereld komen. Kom in de ark en wees veilig. Kom in de reddingsboot van de 
ene ware kerk. Kom nu! 
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3 Ryle behoorde tot de evangelicale tak van de Anglicaanse kerk. 
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