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BOUWEN OP CHRISTUS, HET ENE FUNDAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Tijdens de jaarswisseling zijn er in ons land verschillende scholen in afgebrand. 

Als je op TV de puinhopen zag was er maar weinig van over. De tafels, en stoelen 

en kasten, de boeken en schriften, lesmateriaal. Alles waar op school voor was 

gewerkt was verbrand. Wat was er weinig tegen het vuur bestand!  

Was het Het Speelwerk maar geweest, of de Uitleg. Dan kon je morgen niet naar 

school. Nog langer vakantie. Misschien heb je dat wel gedacht.  

Maar stel je voor dat de Here Jezus morgen terug komt. Hebt u, hebben jullie, 

gezien wat er dan gebeurt? Dan zal het vuur uitmaken wat ons werk waard is. 

Paulus bedoelt dan niet ons schoolwerk, maar ons werk voor de kerk.Alles wat we 

in en voor de gemeente doen. Dan moet je wel even slikken. Ik denk aan mijn 

eigen werk. Alle preken die ik gemaakt heb: wat is het waard? Zullen ze in het 

vuur verbranden of niet? De catechisaties die ik gegeven heb. Wat zijn de 

huisbezoeken waard die u gebracht hebt, brs. ouderlingen? Uw werk, brs diakenen? 

Wat zullen de besluiten van de kerkenraad waard zijn? Zullen ze verbranden of 

niet? Wat gebeurt er met het werk van de CvB, de evangelisatiecommissie of 

andere commissies? Je kunt het ook vragen over het verenigingswerk de clubs, de 

soos. Maar ook hoe je zelf je voor de gemeente inzet of hoe je jezelf niet inzet. Wat 

zijn je zorgen waard en de kritiek die je hebt? Stel je voor dat er van alles wat je 

gedaan hebt net zo weinig overblijft als van die afgebrande scholen?  

Dat is wel reden om goed na te denken over alles wat je voor de opbouw van de 

gemeente doet. Dat is de bedoeling van Paulus. U herinnert zich nog wel dat ik 

daar een paar keer over gepreekt heb. Ik wilde ook nog over dit gedeelte preken. 

Daarin zegt de apostel hoe we moeten werken in de opbouw van de gemeente. 

Liturgie: 

Votum en groet 

Zi: Psalm 122:1 

Voorlezing van de wet van God 

Zi: Psalm 25:2.3.4 

Gebed 

Schriftlezing: 1 Kor. 3:1-23 

Zi: Lied 320:1.2 (Liedboek) 

Preek: 1 Kor. 3:10-15 

Zi: Gez. 119:1.2 

Gebed 

Kollekte 

Zi: Gez. 119:3.5 
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PAULUS LEERT ONS OM DE KERK TE BOUWEN OP CHRISTUS, HET 

ENE FUNDAMENT. 
1.Het fundament voor die bouw. 

2. De waarde van de bouw. 

3. Het loon voor die bouw. 

 

1.HET FUNDAMENT VOOR DIE BOUW. 

We staan nog aan het begin van het jaar. Ook in 2008 zullen we weer bouwen aan 

de kerk. Dat is wel wat anders dan een school. De kerk is het bouwwerk van God. 

En dat bouwwerk is de tempel van de Heilige Geest. Daar woont de Heilige Geest. 

Vergeet dat niet, brs. en zrs. jongelui. Paulus noemt de gemeente in Korinthe: 

tempel van God! Dat mogen we ook van onze gemeente zeggen. God woont in 

Dalfsen, net zo goed als Hij in de gemeente in Korinthe woonde. Er worden in ons 

dorp nog al wat huizen gebouwd. Mooie huizen. Dure huizen. Maar vergeet het 

belangrijkste huis van Dalfsen niet: God bouwt een woning voor zichzelf. Zijn 

gemeente.  

 

Dan mag je wel heel bescheiden zijn. Met al je kerkwerk heb je maar een 

bescheiden plaats. Je bent niet in je eigen bouwproject bezig. Jij maakt niet uit hoe 

de gemeente er uit moet zien. Je staat als bouwvakker in dienst van God. Hij is de 

grote Architect én de Uitvoerder die bepaalt hoe er gebouwd moet worden. Als je 

in de bouw werkt dan weet je dat wel. Je metselt niet zomaar ergens een muur. Die 

muur zet je op het fundament en niet naast het fundament. Heel het bouwwerk 

moet op dat fundament komen, anders blijft het niet lang staan. Zo is het ook als je 

met elkaar de kerk opbouwt. Laat ieder erop letten dat hij op het fundament bouwt, 

zegt Paulus. Hij heeft in Korinthe dat fundament gelegd. Die gemeente is door zijn 

evangelieprediking gesticht. Hij bracht het evangelie van Christus. De Here Jezus 

is het ene fundament. Een ander fundament is er niet. De muren, het dak, heel het 

huis van God moet op dat ene fundament worden gebouwd. Dat is het fundament 

van de genade die God in Christus aan zondaren schenkt. 

Paulus is daar zelf een voorbeeld van. Hij noemt zichzelf een deskundige 

fundamentlegger. Hij wist hoe je het fundament van de kerk moet leggen. Dat zegt 

hij niet om zichzelf op de borst te kloppen. Daar heeft hij geen reden voor. Kwam 

hij nu in aanmerking om het fundament van de kerk te leggen? Hij was juist 

fanatiek bezig geweest om de gemeente van God te verwoesten! Door de genade 

van God werd hij een dienaar van Jezus Christus. Het is aan die genade te danken 

dat hij aan het werk mocht om het fundament van de gemeente te leggen. Door de 

genade die God in Christus geeft mogen zondaren kerkbouwers zijn.  

Zo is het net zo goed bij ons. We moeten ons bij al onze kerkelijke activiteit maar 

niets verbeelden. Die genade is fundamenteel voor de kerk. Christus, de Zoon van 
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God door wie God in één huis wil wonen met mensen die door hun zonden 

verloren zijn. Dat is het wonder van de gemeente. En er is maar één naam 

waardoor dat mogelijk is: Jezus Christus, door Paulus verkondigd. Er is geen ander 

fundament.  

Dat is natuurlijk niet alleen de Christus die Páulus verkondigde. Hij heeft in 

Korinthe de gemeente gesticht, zoals de andere apostelen het ergens anders deden. 

Het is Christus zoals we Hem kennen uit het hele evangelie. Zoals Paulus zelf in 

Ef. 2 schrijft: de kerk wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten.  

Elke kerkbouwer moet er op letten dat hij aan het werk is op dat fundament, dat 

evangelie, die Christus. Een bouwvakker kijkt tijdens de bouw steeds op de 

tekening om te zien waar hij de muren moet metselen. Zo moet je in de bouw van 

de gemeente steeds kijken wat het evangelie leert om te weten hoe je bouwen moet. 

Dat is heel bescheiden. Je luistert in alles naar de Here Jezus die de gemeente door 

zijn bloed heeft gekocht. Je hoort wel eens zeggen: het maakt niet zoveel uit hoe je 

in de Here gelooft, je bouwt toch allemaal op het ene fundament. Maar dat is niet 

wat Paulus bedoelt. Hij zegt juist het tegenovergestelde: als je op het ene 

fundament wilt bouwen komt het er hele erg op aan hoe je bouwt. Je moet je naar 

dat fundament richten. Je daaraan houden. Je moet dus wel onderscheiden wat met 

het evangelie overeenstemt en wat niet. Alle geloof, alle werk, de keuzes die je 

maakt, de besluiten die je neemt, de preken die je houdt, het onderwijs, het 

commissiewerk – het zal bij dat fundament moeten passen. Het moet met het 

evangelie overeenstemmen.  

Zorg er dus voor dat je Christus kent, dat je zijn evangelie kent. Zorg dat je weet 

wat Gods Woord leert. Dan kun je bouwen aan het huis van God zoals de Here het 

bouwen wil door zijn Geest. 

 

2. DE WAARDE VAN DIE BOUW. 

Paulus leert ons dus om in de gemeente goed op het fundament te blijven werken. 

Hij herinnert ons daarbij ook aan de jongste dag. Dan komt de Here Jezus terug. En 

Hij komt met vuur. In 2 Tess zegt Paulus dat Hij met vlammend vuur komt, laaiend 

vuur. Daar zijn die brandende scholen die ik in het begin noemde, nog niets bij.  

Dát wordt een spannende dag! Want dan komt alles aan het licht wat verborgen is 

(Rom 2:16). Wat gebeurt er met mijn preken? Zullen ze allemaal verbanden? Hoe 

gaat het met het ambtswerk? Het werk van onze commissies? Onze inzet voor de 

Bijbelstudie? Zal het verbranden of niet?  

Je kunt in de kerk met allerlei bouwmateriaal bezig zijn. Paulus noemt een paar 

soorten: Je kunt met goud aan het werk zijn. Zilver, edelstenen. Prachtige 
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materialen. Je kunt ook aan het werk zijn met veel gewoner materiaal: hout of hooi 

of stro.  

Wat bedoelt hij daarmee? Moeten we gaan uitmaken wat het werk van ieder waard 

is? Is het werk van een dominee goud, dat een diaken zilver en van een zuster van 

de MEVA stro? Of is het juist andersom? Laten we dat maar niet doen. We zouden 

er alleen maar hoogmoedig van worden.  

Maar wil Paulus dan zeggen: het maakt niet zoveel uit waar je mee bezig bent; ook 

als je werk verbrand wordt je toch wel gered. Dat zou ons onverschillig maken. 

Want dan komt het er niet meer zo op aan hoe we bezig zijn. Het komt toch wel 

goed. Maar op die manier kun je de genade van God natuurlijk nooit gebruiken!  

Paulus schrijft dit aan de gemeente in Korinthe. Wat was daar ook al weer aan de 

hand? Ze waren daar erg onder de indruk van mensen. Denk maar aan die 

partijschappen rond Paulus en Apollos en Petrus uit het begin van deze brief. Ze 

beoordeelden elkaar en daar hadden ze zo hun eigen maatstaf voor. Zo maakten ze 

uit wat in hún ogen waardevol was en wat niet. En Paulus was waardeloos! Daarbij 

schepten ze graag tegen elkaar op. De een voelde zich nog beter dan de ander. En 

een ander was niks. Dat is ongeestelijk zegt Paulus Jullie hebben je eigen 

mensenoordeel wel klaar, maar denk eens aan de jongste dag! Zijn die dingen die 

jullie zo waardevol vinden in de ogen van God ook zo belangrijk? Hoe denkt Hij 

erover? Hoe denkt God over de manier waarop je zijn huis bouwt. Wat in de ogen 

van mensen aanspreekt en zo waardevol is, is het dat ook in het licht van de jongste 

dag? Op die dag wordt niet met de maatstaf van mensen gemeten, maar dan 

beoordeelt Gód wat je hebt gedaan. Wat is je werk dan waard? Blijft het bestaan of 

zal het vergaan? Daar gaat het de apostel om. Het bouwmateriaal bestaat eigenlijk 

uit twee groepen. Goud en zilver en edelstenen – dat is bestand tegen het vuur. 

Hout, hooi en stro, daar blijft in het vuur niets van over. Wat zal jouw werk zijn in 

het licht van Gods oordeel? Is het vuurbestendig of is het brandgevaarlijk?  

Paulus laat dus zien dat het helemaal niet onbelangrijk is hoe je in de kerk bezig 

bent. Dat besef je als je denkt aan de jongste dag. Hij leert ons om niet te werken 

voor het oordeel van de mensen, maar om zo bezig te zijn dat ons werk bestand is 

tegen het vuur van Gods oordeel. Bezig zijn, niet om het mensen naar de zin te 

maken; niet hoe zij erover denken; niet je oor laten hangen naar wat in kerk en 

wereld gangbaar is, waar mensen van onder de indruk zijn. Dat is niet uit de Geest 

van God. Dan bouw je niet met de wijsheid die van God komt, maar met de 

dwaasheid die van mensen is. Het evangelie is zo toch vaak helemaal niet naar de 

zin van mensen?! Vuurbestendig bouwen – dat wil de apostel ons leren.   

Als het daarom gaat – wordt je dan niet heel bescheiden? Is ons werk altijd zo 

vuurvast? Is er niet veel aangetast door onze zonden? Hoeveel tekort? Hoe vaak 
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ging het om onze eer en vonden we dat wij het toch maar goed gedaan hadden? Al 

ons werk aangetast door de zonde. Zal ons werk wel door het vuur heen komen? 

Dat maakt je heel bescheiden, ook om over het werk van anderen te oordelen alsof 

dat allemaal maar waardeloos is en niets. Laat ieder zijn werk doen in het besef van 

de dag van Christus die komt – en zich inzetten om vuurbestendig te bouwen. Dan 

mogen we in al ons werk ook vertrouwen op het resultaat: het loon dat God uit 

genade schenkt. 

 

3. HET LOON VOOR DIE BOUW. 

Als ons werk stand houdt zal het beloond worden, belooft Paulus. Al eerder had hij 

het over loon voor de moeite die je je gegeven hebt. Dat loon geeft God uit genade. 

Dat zegt hij hier zo niet. Maar zijn eigen werk mocht hij doen door de genade van 

God. Maar als het wérk dat je doet al genade is, dan natuurlijk ook het lóón dat je 

voor dat werk krijgt.  

Wat zal dat loon zijn? Zou dat niet zijn dat jouw werk, het resultaat van wat je hebt 

gedaan voor altijd een plaats krijgt in de eeuwige woning van God? Het goede in je 

werk blijft als bouwsteen voor altijd bewaard. Dat is genade van God. Want 

niemand zal toch zeggen: kijk eens, wat heb ik dat goed gedaan! Je zult niet trots 

zijn op jezelf, maar op God en Hem prijzen om zijn genade.  

Genade – ook als alles wat niet goed is door het vuur verbrandt. Er staat eigenlijk 

dat je schade zult lijden. Je werk is weg. Het was voor niets. God kan er niets mee 

in zijn eeuwige woning. Daar is geen plaats voor de zonde. Maar onze redding is 

toch dat we van zonden worden verlost? Ook dat is dus genade van God. Hij laat je 

om de zonden die aan je werk kleven niet verloren gaan. Zijn woning wordt 

gebouwd op het fundament van de genade die Hij in Christus schenkt. Dan zal Hij 

ook alle zonden die aan ons kerkwerk kleven wegwassen en jou als verloste van 

Christus in zijn eeuwige woning een plaats geven. Dat is God genade. Zo groot!  

Dat kan alleen maar een stimulans zijn om in de gemeente bezig te zijn en haar op 

te bouwen. Om je in spannen zo goed mogelijk te bouwen op het ene fundament, 

met materiaal dat vuurbestendig is. En in vol vertrouwen op de genade van onze 

God! 

Amen 

 


