
 
1 Discipelschap 

Teksten bij de preek van 23-10-2022 

Lukas 24:45 “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.”  

Mattheüs 28:16-20 (NBG51)  

16 En de elf discipelen (geen twaalf meer, want Judas was er niet meer bij) vertrokken naar 

Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden (ontboden) had. En toen zij Hem zagen, 

aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, 

zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt 

al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des 

Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al 

de dagen tot aan de voleinding der wereld.   

Mattheüs 28:16-20 (BB)  

16 De elf leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd 

had. 17 Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar 

sommigen twijfelden nog. 18 Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel 

en op de aarde gekregen. 19 Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop 

hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen 

wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK BEN* alle dagen met jullie, totdat de tijd van de 

wereld om is." 

*In deze vertaling wordt even geaccentueerd dat er in de Griekse vertaling een 

duidelijke verwijzing staat naar de IK BEN. Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In 

het Grieks staat daar 'ego eimi,' wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om 

'ik ben...' te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan 

Mozes bekend. Lees Exodus 3 vers 14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus 

aan dat Hijzelf God is. 

 “Dit woord is hard, wie kan het aanhoren?” (Joh 6:60) en zij trokken zich terug (Joh 6:66). 

Mattheüs 10:24,25 

24 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. 25 Het moet 

genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals 

zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn 

huisgenoten! 

Handelingen11:26  

Romeinen 12, 1Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 

lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw 

redelijke godsdienst. 

Handelingen11:26  (JMV) 

Omdat God zich zo geweldig over jou ontfermd heeft, stel jezelf geheel en al beschikbaar 

voor Hem, dat is niet meer dan logisch.  
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Mattheüs 28:18-20 (NBV21) 

18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 

aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 

naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten 

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.   

Een echte discipel gaat het er niet om “hoe in de hemel te komen” maar het gaat hem erom 

“hoe de aarde door te komen”. (Willem J. Ouweneel) 

Johannes 8:31-32  

31Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, 32en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. 

Johannes 15:17-21 (NBV) 

17 Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 18 Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij 

eerder haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben 

liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld 

weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer 

dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus ze zullen ook jullie vervolgen: maar wie zich 

gehouden heeft aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. 21 Dit alles zullen 

ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. 

Johannes 12:24-27 (BB) 

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij 

alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, 

en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand 

Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand 

Mij dient, zal de Vader hem eren. 27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, 

verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.  

Lukas 18:8  

Klaagliederen 3  

Naar Romeinen 12 : 9 - 21 
(9)  Omdat ik Jezus volg; is mijn liefde echt en heb ik een afkeer van het kwade en houd 
 vast aan het goede. 
(10)  Omdat ik Jezus volg; heb ik hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga ik voor in 
 eerbetoon. 
(11)  Omdat ik Jezus volg; ben niet traag wat mijn inzet betreft. Ben ik vurig van geest en 
 dien ik de Heere. 
(12)  Omdat ik Jezus volg; verblijd ik mij in de hoop. Ben ik geduldig in de verdrukking. 

Volhard ik in het gebed. 
(13)  Omdat ik Jezus volg; ben ik deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg ik mij toe op 

de gastvrijheid. 
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(14)  Omdat ik Jezus volg; zegen ik wie mij vervolgen. Ik zegen hen en vervloek hen niet. 
(15)  Omdat ik Jezus volg; verblijd ik mij met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
(16)  Omdat ik Jezus volg; zijn wij eensgezind onder elkaar. Streef ik niet naar de hoge 
 dingen, maar houd mij bij de nederige en ben ik niet wijs in eigen oog. 
(17)  Omdat ik Jezus volg; vergeld ik geen kwaad met kwaad en ben ik bedacht op wat 

goed is voor alle mensen. 
(18)  Omdat ik Jezus volg; leef ik, zo mogelijk, voor zover het van mij afhangt, in vrede met 

alle mensen. 
(19)  Omdat ik Jezus volg; wreek mijzelf niet, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat 

geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
(20)  Omdat ik Jezus volg; en als mijn vijand honger heeft, geef ik hem te eten, als hij dorst 

heeft, geef ik hem te drinken, want door dat te doen, zal ik vurige kolen op zijn hoofd 
hopen. 

(21)  Omdat ik Jezus volg; word ik niet overwonnen door het kwade, maar overwin ik het 
kwade door het goede. 


