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 ‘Gods tempel is niet door  
  mensenhanden gebouwd’ 

Introductie
In hoofdstuk zeven van het boek Handelingen ondergaat de eerste christen 
het martelaarschap. Stefanus, een Grieks-sprekende Jood die in Jeruzalem 
woont, wordt gestenigd.

Hij werd vermoord omdat hij een gevaarlijk idee had: “Gods tempel is niet door 
mensenhanden gebouwd.”

In deze video leren we dat de Here God niet in een hokje past. Als je een veilige 
God wil, voorspelbaar en controleerbaar, bouw dan een tempel voor Hem.

Maar als je wil dat de Here God is wie Hij is, ontzagwekkend, soeverein, jou 
accepterend zoals je bent, dan kun je beter je hokje afbreken en beginnen met 
leven.

Bekijk en bestudeer
• Bekijk deel 3 van Dangerous Faith: ‘Gods tempel is niet door mensenhanden 

gebouwd’. 
• Lees Handelingen 6:8-15 en 7:44-8:1.

Een stukje context
• Stefanus is een van de zeven diakenen (dienaren) in Jeruzalem. Hij en 

anderen waren aangewezen om met het groeiend aantal christenen onder 
de Grieks-sprekende Joden in Jeruzalem om te gaan.

• Stefanus is een hellenist, een Jood met een Griekse achtergrond (Paulus was 
dat ook). Veel hellenisten waren immigranten in Jeruzalem, die van elders 
uit het Romeinse Rijk kwamen. In het Bijbelgedeelte horen we van Joden uit 
Cyrene (het huidige Libië), Alexandrië (in het huidige Egypte), Celicië (in het 
huidige Turkije) en Asia (het huidige zuidwesten van Turkije).

• Het feit dat hellenisten immigranten waren, betekende dat ze een makkelijk 
doelwit waren voor vervolging. Het kan verklaren waarom de apostelen, die 
Aramees-sprekende Joden waren, niet verbannen werden uit de stad op 
latere momenten.
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• Stefanus gaat naar de synagoge van de Libertijnen, een synagoge die 
bestaat uit ex-slaven, die vrijgelaten waren door hun meesters of op een 
andere manier hun vrijheid hadden gekocht. 

Ontdek
• Hoe bouwen we een tempel met onze eigen handen?
• Stel je voor: je bent een joods-orthodoxe aanbidder die de tempel bezoekt. 

Daar hoor je de boodschap van Stefanus en je ziet wat er met hem gebeurt. 
Hoe zou je reageren? Ben je boos? Gekwetst? Verward?

• Lees Handelingen 6:13-14. Waar wordt Stefanus nu eigenlijk van beschuldigd? 
• In zijn toespraak noemt Stefanus meerdere plaatsen buiten de tempel, en zelfs 

Israël, waar mensen de Here God op een krachtige manier ontmoet hebben. Heb 
je de Here God ooit ontmoet op een ongebruikelijke of zelfs onreine plaats?

• Wat zijn de manieren waarop wij de Here God voor ons karretje proberen te 
spannen? Is dat door een traditie? Een gebouw? Een dogma?

Bid
Over de hele wereld geloven overheden dat zij het christendom onder 
controle kunnen houden. Ze denken dat ze het aan banden kunnen leggen, 
het in de gaten kunnen houden of opsluiten in een hokje.

• In Oezbekistan houdt de overheid religieuze groeperingen in de gaten, 
bijvoorbeeld door het aftappen van telefoons en door middel van spionnen. 
Huiskerken worden binnengevallen en kerkleden gearresteerd. Christenen 
kunnen boetes krijgen voor het in bezit hebben van een Bijbel, zelfs voor het 
hebben van een christelijk lied op hun telefoon.

• In Vietnam moeten kerken de overheid elk jaar voorzien van gedetailleerde 
plannen die ze hebben. Het is er illegaal om buiten het kerkgebouw de Here 
Jezus te verkondigen.

• In Laos moeten christelijke gelovigen de overheid toestemming vragen voor 
evangelisatie en het houden van kerkelijke activiteiten.

Toch vinden christenen op deze plekken manieren om het evangelie te delen.

Voor de vervolgde kerk
Bid voor christenen die belemmerd worden in het praten over hun geloof. Bid 
dat zij manieren zullen vinden om over de Here Jezus te spreken en dat het 
evangelie van Jezus Christus onbelemmerd gedeeld kan worden. 

Voor onszelf
Bid dat wij ervoor open staan om ons te laten verrassen door de Here God. Bid 
dat we bereid zijn onze heilige huisjes af te breken, als het betekent dat we het 
evangelie kunnen delen met hen die het nodig hebben.


