Hoofdstuk 1

Christus is het Fundament
Want niemand kan een ander fundament leggen dan
hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
1 Korinthe 3:11

Niet alleen hier, maar ook in veel andere Bijbelverzen van zowel
het Oude als het Nieuwe Testament, wordt onze Heere Jezus
Christus ons voorgehouden onder het beeld van een fundament.
De gelovigen, de kerk van de eerstgeborenen, worden voorgesteld
onder het beeld van een groot gebouw, opgericht op dat fundament. We zullen dit nu uitleggen en toepassen.
Stelling: Onze Heere Jezus Christus is het Fundament en de
gelovigen zijn het gebouw dat op dat fundament is opgericht.
Ik laat zien:
I. 		 Wat de eigenschappen zijn van Christus als Fundament
II. Wat onze plicht is naar dit Fundament toe
III. Wat voor gebouw het is dat op dit Fundament rust
IV. Wat onze plicht is ten opzichte van dit gebouw
Er is een vergelijkbare verbintenis en vereniging tussen Hem en
hen als tussen een fundament en een gebouw. Die verbintenis en
vereniging zijn heel nabij en nauw. Hoe nauwer, hoe beter. Zo
is het ook tussen Christus en Zijn kerk. Zij die verbonden zijn
met de Heere zijn één met Hem (1 Kor. 6:17). ‘Want én Hij Die
heiligt, én zij die geheiligd worden, zijn allen uit één’ (Heb. 2:11).
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Dit is ook heel noodzakelijk en nuttig. Zonder dit kan het gebouw
niet standhouden. Een fundament kan lang blijven staan zonder
een gebouw erop, maar een gebouw kan niet staan zonder een
fundament onder zich. Ze moeten worden verbonden, verenigd.
Zo zou ook Christus zonder ons kunnen, maar wij kunnen niet
zonder Hem.
Maar zijn niet de apostelen en profeten het fundament (Ef. 2:20;
vgl. Matth. 16:18)?
Ik antwoord hierop: Er wordt niet gezegd, het fundament zijn
de apostelen, maar het fundament ván de apostelen, dat is het
fundament waarop zij zelf rustten. Als de apostelen en profeten
één voor één gevraagd zou zijn: Wie is uw fundament? Op wie
bouwt u uw leven en geluk? Dan zouden ze gezegd hebben: Jezus
Christus. Hij was hun alles in allen en dat zou Hij ook van ons
moeten zijn.
Christus was het Fundament dat ze verkondigden en waarover ze preekten tegen anderen. Paulus zegt hier: ‘Ik heb het
fundament gelegd’ (1 Kor. 3:10). Op wie? Op hemzelf? Nee,
nee, er is geen ander fundament dan Christus (1 Kor. 3:10). De
profeten profeteerden dat Hij zou komen. De apostelen wezen
Hem aan als de Gekomene. ‘Zie het Lam Gods’, zei Johannes de
Doper.
Neem ook Matth. 16:18. Met ‘deze rots’ wordt niet de persoon
van Petrus bedoeld. Dat zou een slechte rots zijn om de kerk op
te bouwen. Een rots die onmiddellijk begint te schudden (Matth.
16:22), en later daarna nog erger wankelt (Matth. 26: Petrus’
verloochening). Maar het is de belijdenis van Petrus die wordt
bedoeld: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’
(Matth. 16:16). ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen
dezelve niet overweldigen’ (Matth. 16:18).
Maar is er niet gezegd dat Jezus de Hoeksteen is? De hoeksteen
is immers niet het fundament.
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Ik antwoord: dat Hij de Hoeksteen is, staat niet in de weg dat Hij
ook het Fundament is. Hij is beide in verschillende opzichten.
‘Daarom, alzo zegt de Heere Heere: Zie, Ik leg een Grondsteen
in Sion, een beproefde Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten’ (Jes. 28:16).
De hoeksteen dient om de zijden van een gebouw te verbinden.
Ja, ook de zijden van het fundament. Dat is wat Christus doet
door Jood en heiden één te maken. ‘Maar nu in Christus Jezus,
zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed
van Christus. Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende’ (Ef. 2: 13-14). Hij die deze twee van elkaar verwijderde
zijden kan verbinden en één kan maken (en we hopen dat Hij
ze één zál maken op Zijn tijd), kan zeker verzoening tot stand
brengen in kleinere verschillen. Zoals de hoekpaal wezenlijk is
in een houten constructie, zo is de hoeksteen dat ook. ‘De steen
die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks
geworden’ (Ps. 118:22).

I. De eigenschappen van Christus als Fundament
Ik laat de eigenschappen van Christus als een Fundament zien.
Ook laat ik zien wat voor soort Fundament Hij is.
1. Een gelegd Fundament (Jes. 28:16). ‘Ik leg’, dat is God de Vader;
Iemand die goed genoeg weet hoe Hij dat moet doen, een God
van oneindige wijsheid en kracht. De Heere Jezus Christus heeft
niet Zelf deze eer van het middelaarschap op Zich genomen. Hij
is ertoe geroepen, Hij is door God bestemd voor dit doel. En dat
is onze troost en vreugde. Hij Die wist wat het beste kon dienen
tot genoegdoening van Zijn beledigde gerechtigheid wees Zijn
Zoon aan voor dat doel: ‘Verlos hem van het neerdalen in de
put. Ik heb verzoening gevonden’ (Job 33:24, EV). ‘Ik heb hulp
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besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd’
(Ps. 89:20).
2. Een diep Fundament. Het is gebruikelijk om een fundament zo
diep mogelijk te leggen, hoe dieper, hoe beter. Zo ook hier: de
Heere Jezus is zeer diep gelegd, zodat Hij een passend fundament
voor ons zou zijn (Fil. 2:8). Hij heeft Zichzelf vernederd.
Dit zijn de verschillende stappen in Zijn vernedering:
De stap naar de menselijke natuur, om als een mens gemaakt te
worden. Dat was een grote neerwaartse stap. Dat het Woord vlees
is geworden, is meer dan dat een ster in een aardkluit veranderd
zou zijn.
De stap naar onderwerping aan de wet: ‘Maar wanneer de volheid
des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet’ (Gal. 4:4). De morele
wet? Nee, Hij kwam onder de ceremoniële wet. Hij werd besneden en voorgesteld in de tempel, verlost en vrijgekocht door een
paar tortelduiven en was gehouden om op te gaan naar de feesten.
De stap naar armoede en vervolging, verachting en tegenstand,
om versmaad en vertrapt te worden.
De stap naar de dood zelf, zelfs de kruisdood, die pijnlijk en
schaamtevol was. Het wordt verhoging genoemd, maar het was
vernedering.
De stap naar het graf. Toen Hij werd begraven, werd Hij net als
andere fundamenten onder de grond gelegd.
Dit alles was noodzakelijk: zonder dat geen genoegdoening, geen
verzoening.
3. Een Fundament van steen (Jes. 28:16). Van alle dingen is steen
het meest geschikt om fundamenten van te maken, omdat het
hard, solide en makkelijk te houwen is. Nu is Jezus Christus een
stenen fundament, een rots. Over de Israëlieten wordt gezegd:
‘En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben; want zij
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dronken uit de geestelijke steenrots die volgde; en de steenrots
was Christus’ (1 Kor. 10:4).
4. Een Fundament uit het zicht. Alle fundamenten zijn zo. We zien
het gebouw, maar niet het fundament. Nu, zo’n fundament is
de Heere Jezus Christus. Hij is uit het zicht. Niet beneden ons,
zoals Hij ooit was, maar Boven, in glorie. Niet onder ons, zoals
Hij ooit was, onder de aarde, maar Boven, in glorie. Zijn persoon
is niet zichtbaar. Toch hebben we Hem lief (1 Petr. 1:8). Zijn
aanwezigheid is onzichtbaar. Hij is overal met ons, vooral in Zijn
genademiddelen1, maar op een onzichtbare manier. We voelen
het; we kunnen het niet zien. ‘Want waar twee of drie vergaderd
zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’ (Matth.
18:20). ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding
der wereld’ (Matth. 28:20). Zijn handelwijze is niet zichtbaar.
Dat geldt zowel voor de handelwijze van Zijn genade vanbinnen, als voor de handelwijze van Zijn voorzienigheid vanbuiten.
‘Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en
Aäron’ (Ps. 77:21).
5. Een kostbaar Fundament (Jes. 28:16 EV). Hoewel alle stenen
nuttig zijn op hun plaats, zijn het niet allemaal kostbare stenen.
Weinig gebouwen zijn gebouwd op kostbare stenen, maar de
kerk is dat wel. Christus is kostbaar in Zichzelf, Hij is van grote
waarde, de Schoonste onder tienduizenden. Hij is kostbaar in hun
ogen (1 Petr. 2:7). Voor anderen is Hij een steen des aanstoots,
maar voor de gelovigen is Hij kostbaar.
6. Een eeuwig Fundament (Jes. 26:4). De Rots der eeuwen, van
eeuwigheid tot eeuwigheid. De heiligen hebben op Hem gebouwd
1. Hiermee worden alle goddelijke inzettingen bedoeld, waaronder de prediking, het gebed, het Bijbellezen, de sabbat, godsdienstige bijeenkomsten, maar
ook de sacramenten vallen. (De noten in dit boek zijn van de vertaler.)
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vanaf het begin, en zullen dat doen tot het einde der tijden. ‘Jezus
Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’
(Hebr. 13:8). Zijn gerechtigheid is eeuwigdurende gerechtigheid.
Zijn beloften zijn onveranderlijke beloften. Hij is een uitverkoren
en uitgekozen Fundament, uitverkoren door God en kostbaar.
7. Een ervaren en beproefd Fundament. Hij is beproefd door
God, Die een last op Hem gelegd heeft. Hij is beproefd door
mensen en duivels, die hun best deden tegen Hem, doch zonder resultaat. Hij is beproefd door de heiligen, die de gelegenheid hadden gebruik van Hem te maken, en Hij heeft ze nooit
beschaamd.

II. Onze plicht naar dit Fundament toe
Ik laat zien wat onze plicht is met betrekking tot dit Fundament.
1. Alles geloven over Hem. Dat God Hem doelgericht als een
fundament heeft gelegd. Dat Hij Hem heeft gezalfd en verordend om een Koning en Redder te zijn. En dat Hij Hem heeft
gegeven aan de wereld ‘opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16).
2. Zien en aanschouwen dat we Hem nodig hebben. Er verrijst
geen enkel gebouw zonder een fundament. We hebben allemaal
een gebouw overeind te houden, en welk fundament hebben we?
We hebben geen fundament in onszelf – geen gerechtigheid om
ons aan te bevelen bij God, geen kracht of bekwaamheid tot iets
dat goed is.
3. Afzien van alle andere fundamenten. Ze zijn allemaal slechts
zand. Wie bouwt op het zand, zijn gebouw zal neervallen. ‘Een
iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, die
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zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een
steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen nedergevallen, en de
waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en
zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want
het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze Mijn
woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwaze man
vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en
de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen,
en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot’ (Matth. 7:24-27).
4. Steeds weer naar Hem toegaan in de weg van getrouw en vurig
gebed. Vertel Hem dat u zich bewust bent van uw behoefte aan
Hem, dat u vergaat zonder Hem.
5. Bouwen op Hem. In de grote zaak van de rechtvaardiging
moet u uw ziel door het geloof wentelen en laten rusten op Zijn
verdienende gerechtigheid. Niemand dan Christus, niets dan
Christus. U moet in alle gevaren tot Hem vluchten, op Hem
vertrouwen, op Hem steunen. In alle nood en alle bedreigingen
en gevaren, persoonlijk en openbaar, moet u naar Hem vluchten, op Hem vertrouwen, u op Hem verlaten. Hij is getrouw:
‘Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers
is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal
niet grotelijks wankelen’ (Ps. 62:2-3; cf. Ps.56:1). ‘God is ons een
Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in
benauwdheden’ (Ps. 46:2).
6. Opletten dat we op dit Fundament bouwen in onze gedachten
en in de praktijk. ‘En indien iemand op dit fundament bouwt
goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks
werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is,
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zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop
gebouwd heeft, die zal loon ontvangen’ (1 Kor. 3:12-14). Als je
slordig, ledig en zorgeloos wandelend bouwt, zal je gebouwde
hoop zijn als hout, hooi en stoppels.

III. Het gebouw dat op dit Fundament rust
‘Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan
Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige
tempel in de Heere; op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot
een woonstede Gods in de Geest’ (Ef. 2:20-22). ‘U bent gebouwd’,
zegt de apostel, u gelovige Efeziërs, christenen, heiligen.
Ik laat zien wat voor gebouw deze kerk is, wat de eigenschappen daarvan zijn. Er kunnen veel grote verschillen zijn tussen
gebouwen. De kerk is een gebouw zonder gelijke.
1. Het is een geestelijk gebouw. Andere gebouwen zijn gemaakt
van hout, steen of soortgelijke materialen. Maar dit gebouw is
gemaakt door mannen en vrouwen: ‘Zo wordt gij ook zelven, als
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode
aangenaam zijn door Jezus Christus’ (1 Petr. 2:5). Wat de Heere
Jezus zegt over Zijn koninkrijk, is ook waar over Zijn gebouw:
het is niet van deze wereld – in de wereld, maar niet van de wereld
(Joh. 15:19). Het is een gebouw van zielen. Zielen verenigd in
Hem door geloof zijn degenen die dit gebouw vormen.
2. Het is een groot gebouw; een gebouw van grote omvang en een
enorme uitgestrektheid. Een groot huis, zelfs een grote stad, ja,
zelfs een groot koninkrijk, van de opgang van de zon tot haar
ondergang – oost, west, noord en zuid (Matth. 8:11). Het is waar,
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in vergelijking met Satans gebouw is het maar klein, een overblijfsel, een kleine bescheiden kudde. Maar op zichzelf beschouwd is
het gebouw buitengewoon groot en uitgebreid. ‘Na dezen zag ik,
en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en
geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het
Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken
waren in hun handen’ (Openb. 7:9).
3. Het is een hoog gebouw. Hoewel een deel ervan hier beneden is, is
de top ervan zo hoog als de hemel. Daar zijn de heerlijke engelen
en de zielen van de rechtvaardigen die volmaakt gemaakt zijn –
die allen zijn onderdeel van dit gebouw. Diegenen die erbij horen
en beneden zijn, hebben hoge doelen en verlangens. Ze hebben
krachtige hoop en verwachting. Hun gevoelens en gesprekken
zijn Boven. ‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook
de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’
(Fil. 3:20). Zij vertrappen de grote dingen van deze wereld als
vuil, zoals Mozes deed. ‘Door het geloof heeft Mozes, nu groot
geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden’ (Hebr. 11:24).
4. Het is een heilig gebouw (Ef. 2:21). ‘Weet gij niet dat gij Gods
tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?’ (1 Kor. 3:16).
Niet elk gebouw is een tempel. De kerk is Gods tempel. De
tempel was een plaats die apart gezet was voor God. Apart van
alle andere gebruiken; apart voor de heilige gebruiken. Zo ‘heeft
de Heere hem die godvruchtig is voor Zich apart gezet’ (Ps. 4:4
EV). En dit is onze plicht: om onszelf apart te zetten voor Hem.
Helemaal en volkomen. Deze tempel wordt het huis van gebed
genoemd (Jes. 56:7). ‘Heiligheid voor de Heere’ is geschreven
op de voorgevel van dit gebouw. Het is het huis waar Hij woont.
‘Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten
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Sions boven alle woningen Jakobs’ (Ps. 87:1-2). ‘Want de Heere
heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats,
zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen,
want Ik heb ze begeerd’ (Ps. 132:13-14).
5. Het is een levend gebouw. Geen ander gebouw is zo. Degenen
die levend gemaakt zijn, zijn het ook die zijn ‘gebouwd op het
fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is
de uiterste Hoeksteen’ (Ef. 2:20). Het fundament is een levend
fundament, en het daarop gebouwde is een levend gebouw (1 Petr.
1:4-5). Alle materialen in dit gebouw zijn mannen en vrouwen die
geestelijk levend gemaakt zijn – levend gemaakt met goddelijke
levendmaking. Degenen die dood waren in misdaden en zonden
zijn nu anders: levend voor God. O, zorg dat u hier zeker van bent!
6. Het is een licht gebouw. Het gebouw is aangenaam en comfortabel omdat het veel grote ramen heeft. De hele wereld daarbuiten
is in duisternis. Alleen de kerk heeft het ware licht. Zoals Egypte
en Gosen. ‘Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht
in de Heere; wandelt als kinderen des lichts’ (Ef. 5:8). Er zijn veel
dingen waarover mensen in het duister tasten voordat ze in dit
gebouw zijn, zoals over God, Zijn heerlijke uitnemendheid en
volmaaktheid; over de Heere Jezus, wat Hij in Zichzelf en voor
ons is; over de verdorvenheid van hun natuur; over het kwaad van
de zonde en de ijdelheid van het schepsel; over de realiteit van
onzichtbare dingen, zoals hemel en hel. In dit alles licht genade
op. Het gebouw van de satan is een donker gebouw, en wordt het
koninkrijk van de duisternis genoemd.
7. Het is een veilig en stevig gebouw. Andere gebouwen worden
blootgesteld aan wind, weer en water, aan vuur, aanvallen en
geweldpleging, maar dit gebouw is beveiligd tegen alle gevaren en
bedreigingen (Matth. 16:18). Mensen in alle eeuwen en generaties
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hebben zich verzet tegen de kerk van God en getracht die omver
te werpen. Maar dat is tevergeefs en zonder doel geweest, en dat
zal het ook blijven (Ps. 2). De kerk van God is zo’n gebouw als
de ark was (1 Petr. 3:20-21).
8. Het is een zich uitbreidend en groeiend gebouw. ‘Op Welke het
gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot
een heilige tempel in de Heere’ (Ef. 2:21). Het wordt groter door
de toevoeging van diegenen die gered zullen worden. Het wordt
beter wat betreft licht en kennis, wat betreft giften en genadegaven. Amen! De Heere vermeerdere het meer en meer. Het
vermeerdert langzaam – het werk van de kerk is een langzaam
werk – maar zeker, hoewel te midden van tegenstand, zoals in
de tijd van Ezra. In sommige plaatsen, waar een tijd geleden
twee of drie huizen waren, is nu een grote stad. En is het niet
net zo (en zou het voor de Heere niet meer en meer zo zijn) wat
betreft de groei en voortgang van het geloof? In veel steden en
families waar een paar jaar geleden onwetendheid en huichelarij
regeerden, wordt God met Christus nu aanbeden, en worden
Zijn waarheid en wegen erkend en beoefend.

IV. Onze plicht naar dit gebouw toe
Ik laat nu zien wat onze plicht naar dit gebouw toe is.
1. We moeten ervoor zorgen dat we een veilige plaats hebben
in dit gebouw. Zoals het een groot voorrecht is om onderdeel
te zijn van dat lichaam waarvan Christus het Hoofd is, en van
deze boom waarvan Christus de Wortel is, zo is het een groot
voorrecht om onderdeel te zijn van dat gebouw waarvan Christus
het Fundament is.
Het is zeker dat allen die dit gebouw aanhangen met een uitwendige, zichtbare belijdenis er geen onderdeel van zijn. Zij zijn het
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mos en de klimop aan de muren van dat huis, maar ze behoren
niet tot het fundament. Dus ze zijn huichelaars. Er zit groot
verschil tussen zulke mensen en de ware stenen (1 Joh. 2:19).
Al de ware stenen in dit gebouw zijn levende stenen (1 Petr. 2:5).
Wat voor leven heeft u? Zij zijn een woonplaats van God door de
Geest (Ef. 2:22, EV). Bent u zo? Of woont en regeert de onreine
geest in u? (Luk. 11:21-26).
Maar, hoe worden we zo’n levende steen?
We moeten er zeker van zijn dat we uit de steengroeve van onze
natuurlijke toestand zijn gehaald door wederbarende genade. Er
is veel te doen in dit werk – het stof vliegt in het gezicht van hem
die houwt, maar het moet gedaan worden. Er is geen andere weg.
We moeten de Heere Jezus ontvangen door het geloof, Hem tot
ons Fundament maken, rusten en vertrouwen op Zijn gerechtigheid, aanneming en redding, Hem aankleven met een hartelijke
vastberadenheid.
Als we dat gedaan hebben, moeten we onszelf opbouwen in ons
meest heilige geloof, groeien in genade, en de deugd aan het
geloof toevoegen. Als we meer en meer in Christus groeien, zijn
we zeker in Hem (Jud. 20-21).
2. We moeten met alles wat in ons is het goede van het gebouw
zoeken. Als we niets anders kunnen doen, kunnen we ervoor
bidden (Ps. 122: 3,6), voor ‘de vrede van Jeruzalem’. Vrede binnen
haar zelf, dat verschillen overbrugd mogen worden. Het cement
of het specie is liefde. We lezen dat alle stenen in Salomo’s tempel zo geordend waren dat ze één steen leken. Bidden voor de
vrede tegen openlijke, geheime vijanden en bedekte of onbedekte
vijandschap.
Onze gebeden moeten gepaard gaan met onze inspanningen.
Zouden we niets kunnen doen voor de uitbreiding, vestiging en
het onderhoud van dit gebouw?
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