
Zondag 13 oktober 2013 - Jezus, de Christus bouwt Zijn Kerk op 
de rots.

(Ps Hoo Handojo)


2 Timotheüs 4: 1-5 → Ik wil beginnen met een waarschuwing: In de laatste •

tijden zullen er mensen zijn die alleen willen  horen wat ze willen horen. Zij 
zullen voor zichzelf leraars zoeken… Het gevolg is dat ze ook geen rust vinden 
in hun leven. Vanaf het moment dat iemand iets zegt dat niet in hun winkel past, 
gaan ze weg naar een andere prediker…

Getuigenis: Zelfs op reis leidt God je stappen. Het lijkt allemaal toevallig maar dat 
is het niet.


Mattheüs 16: 13-18 → Wie is Jezus? (Wie zeggen de mensen dat Ik ben?)•

Petrus kreeg de openbaring van God dat...◦
Jezus, de Christus = de gezalfde, alle autoriteit is op Jezus. Hij kan alles, ‣
kan alles geven wat wij nodig hebben.
Jezus, Zoon van de levende God‣


vers 18: Petrus = een kiezelsteentje / Petra = een rots◦

Op deze rots (= op deze openbaring) zal Ik (God) Mijn kerk bouwen. Het ‣
is dus God die kerken bouwt. Niet door mensen gebouwd. We kunnen 
dus niet zelf een kerk bouwen.
Kerk = het lichaam van Christus. En wij (christenen) zijn de levende ‣
stenen die deel uitmaken van het lichaam van Christus.
Kerk (εκλεσια) = senaat, een huis van kracht. Deze term is eigenlijk een ‣
politieke term. Dus God wil eigenlijk dat Zijn Kerk een invloed heeft op 
de samenleving. Gods Kerk heeft dus een soort regerende functie.


Alles is in Christus: In Christus…
… kunnen we alles aan
… drijven we boze geesten uit
… spreken we in tongen
… verkondigen we het evangelie
enz.







Wat is onze missie op aarde? Hoe kunnen we God dienen zoals Hij wil?
Mattheüs 6: 10 → Gods wil is dat Zijn Koninkrijk ook op aarde komt.•

Mattheüs 16: 19 → binden en ontbinden, de sleutels van het Koninkrijk der •

hemelen. Dit betekent dat we van God autoriteit gekregen hebben om boze 
geesten te binden en geestelijke zegen vrij te zetten (= ontbinden). Om dit te 
kunnen, moet je beseffen wie je bent in Christus. Je bent Gods kind dat 
autoriteit van God gekregen heeft. Autoriteit om deuren te open en te 
sluiten… 
Besef dat je gevestigd bent op de rots. Dat je samen met Christus alles aankan.•


Mattheüs 28: 16-19 → De zendingsopdracht: Ga heen en maak discipelen! •

Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Dus niet: sticht kerken, maar maak discipelen!◦
Om dit te doen, is het belangrijk om te wandelen in de kracht van Gods ◦
Geest. Dan begint het te borrelen met passie binnen in je.


Bedieningen

Hebreeën 4: 1-4, 6,9 → binnengaan in Gods rust.•

Bedieningen in de kerk hebben hun plaats, maar in de eerste plaats is ieders ◦
bediening buiten de kerk. Ga heen en maak discipelen! Dus wees een 
getuigenis op je werk, in je gezin. Dit hoeft nog niet door het evangelie te 
verkondigen, maar dit kan ook zijn door je goddelijke gedrag te laten zien.
Waarom kwamen de Israëlieten niet binnen in Gods rust? Door ◦
ongehoorzaamheid.
Als je de werken doet die God voor je voorbereid heeft, dan kom je binnen ◦
in Zijn rust. Doe je je eigen wil, dan kom je niet in Zijn rust.


Besluit: Wat is ieders bediening? Ga heen en maak discipelen! Doe dit echter 
niet uit verplichting, maar vanuit Gods rust. Alles in vrede dus. En het is God die 
zelf Zijn Kerk bouwt. Wat je zelf moet doen, is je eigen relatie met God 
verbeteren.


