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Maak leerlingen!

Het koninkrijk van God is nabij (12, slot)
Matteüs 28:18-20
Wie het koninkrijk van God wil leren kennen en
ervaren kan dat het beste als leerling (discipel)
doen. De centrale opdracht die Jezus geeft (‘Maak
leerlingen!’) kan ook alleen worden uitgevoerd
door mensen die zélf een leven lang leerling van
Jezus willen zijn!
Wat is een leerling?
Een leerling ben je als je Jezus bewondert om zijn
wijsheid en goedheid, als je ernaar verlangt om
steeds in zijn nabijheid te zijn, om je door hem te
laten leiden en helpen in alle aspecten van je
dagelijkse leven, zodat je steeds meer wordt zoals
hij.” Ben jij een leerling?
De Grote Waarheid
Matteüs 28:16-20 wordt wel ‘het zendingsbevel’
(ook: de Grote Opdracht) genoemd: een
basistekst voor een kerk met ‘hart voor de
wereld’. Maar de betekenis is niet alleen naar
buiten gericht (missionair) maar net zo goed naar
binnen (spiritueel). De context is die van Pasen:
de leerlingen zijn op bevel van de opgestane
Jezus naar Galilea gegaan, naar de berg van het
onderricht (Bergrede: Matteüs 5-7). Zo koppelt
het evangelie terug naar het begin van Jezus’
optreden: het verkondigen van de boodschap van
het koninkrijk (Mat 4:17,23). De leerlingen zien
en aanbidden Jezus; enkelen twijfelen, maar
worden tóch door Jezus op weg gestuurd! Jezus
onderstreept eerst dat hij Koning is: alle macht is
aan hem, de heerschappij is in zijn handen
(28:19). Dit is De Grote Waarheid!
De Grote Opdracht
Centraal staat in het bevel van Jezus (niet: gaan,
dopen, leren, maar:) leerlingen maken! Niet

iedere christen is ook per definitie een leerling.
Het is makkelijker om te zeggen ‘ik ben een
christen’ dan ‘ik ben een leerling van Jezus’. Jezus
wil geen ‘bekeerlingen’ (of consumenten in
McChurch) maar leerlingen! De doop van de
leerling staat voor het binnengaan in het nieuwe
leven (Rom 6:4). In dat nieuwe leven is hij
leerling die ernaar verlangt het door God
bedoelde leven volgens de opdrachten van Jezus
te leven. Het is een leven vanuit de overvloed
(‘abundance’) van het koninkrijk in de
gehoorzaamheid (‘obedience’) van het koninkrijk.
De Grote Belofte
Dat is een ongelooflijke taak! Dat weet Jezus.
Daarom zegt hij specifiek met het oog hierop (zet
dit niet zomaar op een wandtegeltje): ‘Ik ben met
jullie - heel de dag door - totdat de nieuwe
schepping definitief doorbreekt in het volmaakte
koninkrijk als de hemel en de aarde weer met
elkaar verenigd zijn.’ Leerlingen zijn mensen die
zich in dit Grote Plan laten inschakelen.
Hoe word ik leerling?
De eerste en belangrijkste stap op weg naar
leerlingen maken is: leerling worden! Wat kun je
doen?
1. Maak bewust de keuze om Jezus’ leerling te
zijn! Laat het je diepste intentie zijn om leerling
te worden.
2. Bid volhardend en intensief of je Jezus mag
zien zoals hij werkelijk is! Sta er voor open dat hij
echt de allerbelangrijkste en allerbriljantste,
allermooiste persoon in hemel en op aarde is.
3. Woon in de woorden van Jezus! Het gaat erom
dat onze gedachten als een spons doordrenkt
raken met Jezus’ woorden van het koninkrijk.

Om te lezen (uitspraken over leerling zijn):
 Matteüs 10:24
 Matteüs 13:52
 Lucas 14:26
 Lucas 14:33
Voor een geloofsgesprek:
1. Lees Matteüs 28:16-20. Welke uitspraak
boeit je het meest?
2. Wat vind je gemakkelijker om jezelf te
noemen: ‘een christen’ of ‘een leerling van
Jezus’? Praat samen door over de
omschrijving van wat een leerling is.
3. Heb jij, heeft onze gemeente ‘hart voor de
wereld’?
4. Zijn wij een kerk vol leerlingen? Waaraan
merk je dat?
5. Wat vind je van de uitspraak: Jezus is de
briljantste persoon in hemel en op aarde?
6. Ben jij al een leerling van Jezus? Spreek door
over de drie handreikingen ‘Hoe word ik een
leerling?’?
Kijk ook hier:
 www.josdouma.nl
 www.tijdmetJezus.nl
 www.mijnpreekplek.wordpress.com
 www.plantagekerk.nl
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