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Discipelen 
Wie, wat, waar en waarom?



Mattheüs 9

Mattheüs 9:35 En Jezus trok rond in al de 

steden en dorpen en gaf onderwijs in hun 

synagogen, en Hij predikte het Evangelie van 

het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 

kwaal onder het volk.



Het koninkrijk
Quick course



Mattheüs 9

Mattheüs 9:36 Toen Hij de menigte zag, was 

Hij innerlijk met ontferming bewogen over 

hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, 

zoals schapen die geen herder hebben. 37. 

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is 

wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38. 

Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij 

arbeiders in Zijn oogst uitzendt.



Mattheüs 10

Mattheüs 10:1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen 

bij Zich en gaf hun macht over de onreine 

geesten om die uit te drijven, en om iedere 

ziekte en elke kwaal te genezen.2. De namen nu 

van de twaalf apostelen zijn deze: (…)5. Deze 

twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u 

niet op weg begeven naar de heidenen en u zult 

geen enkele stad van de Samaritanen 

binnengaan, 6. maar ga liever naar de verloren 

schapen van het huis van Israël.



Mattheus 10

Mattheüs 10:7 En als u op weg gaat, predik 

dan: Het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 8. Genees zieken, reinig 

melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U 

hebt het voor niets ontvangen, geef het voor 

niets.

Mattheüs 10

Already, but not yet…



Mattheüs 10

Mattheüs 10:

Vers 9-13 Vertrouw Gods voorziening

Vers 14-15 Alleen wie willen horen

Vers 16-33 De gevaren en vervolging

Vers 34-37 Verdeeldheid omwille van Jezus

Moeilijk voor ons…

Vers 38 “En wie zijn kruis niet op zich neemt

en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven

verliest omwille van Mij, zal het vinden.”



Wat ik niet zeg…

Discipel zijn is geen gedwongen armoede

We doen dit niet met tegenzin

Dit gaat niet over je redding

Ik wil je geen schuldgevoel aanpraten



Wat ik wel zeg

Discipel zijn is het kennen van God, en

onderdeel zijn van Zijn koninkrijk, als meer

waard achten dan alles wat deze wereld te

bieden heeft.



Bouw jij jouw koninkrijk, 

of Gods koninkrijk?

Hoe kan jij bouwen aan Gods koninkrijk?
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