Maak discipelen (leerlingen van Jezus)
• Inleiding
Mt. 28:16-20 en Mk. 1-3

• Gelijkenis van de zaaier, het zaad en de akker
Mk. 4:1-9 (Mt. 13:1-9, Lk. 8:4-8)

• Waarom spreekt Jezus in gelijkenissen?
•

Mk. 4:10-13 (Mt. 13:10-17, Lk. 8:9-10)

• Geheimen van het Koninkrijk
•

Mk. 4:14-20 (Mt. 13:18-23, Lk. 8:11-15)

De grote opdracht
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die
Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze
hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe
en zei: ‘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.’ Matteüs 28

Markus 1-3
8 … Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.
15 “… het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws.”
22 … hij sprak hen toe als iemand met gezag …
Markus 1
17 ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.’
Markus 2

22 ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’
29 …wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle
eeuwigheid geen vergeving …
35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en
zuster en moeder.’
Markus 3

Gelijkenis van de zaaier Mk. 4:1-9 (Mt. 13:1-9, Lk. 8:4-8)
1 Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er
kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging
hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever
bleef staan. 2 Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in
gelijkenissen. Hij zei: 3 ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land
om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op
de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel
viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon
doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het jonge
groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer
ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en
verstikten het en het bracht geen vrucht voort.

Gelijkenis van de zaaier Mk. 4:1-9 (Mt. 13:1-9, Lk. 8:4-8)
8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel
vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen
vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het
zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9 En hij
zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
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Waarom spreekt Jezus in gelijkenissen?
Mk. 4:10-13 (Mt. 13:10-17, Lk. 8:9-10)

10 Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de
twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. 11 Hij
zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk
van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen
alles te horen in gelijkenissen, 12 “opdat ze scherp zien,
maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets
begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving
krijgen.”’ Jes. 6:9-10
13 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet?
Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?

Geheimen van het Koninkrijk Mk. 4:14-20

(Mt. 13:18-23, Lk. 8:11-15)

14 De zaaier zaait het woord (van het koninkrijk Mt. 13:19a).
15 Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord
wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben,
komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen
(in het hart Mt. 13:19 ) gezaaid is.
De zaaier = …
Het zaad = …
De akker = …

Geheimen v/h Koninkrijk Mk. 4:14-20 , Mt. 13:18-23, Lk. 8:11-15)
16 Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid:
wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen
met vreugde in zich op, 17 maar in hen schiet het geen wortel,
ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden
beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand.
18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is
gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen
om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en
hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en
verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.

Geheimen v/h Koninkrijk Mk. 4:14-20 , Mt. 13:18-23, Lk. 8:11-15)

Ca. 80%

45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld
voor velen.’ Markus 10

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei:
‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn
kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Markus 8 (Mt.
16:24, Lk.9:23)

Geheimen van het Koninkrijk Mk. 4:14-20

(Mt. 13:18-23, Lk. 8:11-15)

Waar de grond door God is voorbereid, zijn de resultaten
ongelofelijk groot.

20 Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede
grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en
dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig
en weer anderen honderdvoudig.’
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Bijlage discipelschap
Het belangrijkste: dicht bij Jezus leven!

Het belangrijkste: dicht bij Jezus leven!
1 Een rein hart, gehoorzaamheid Joh. 14:21, Hand. 2:17-18.
2 Het innerlijke getuigenis van de Geest: opborrelen versus geduld
Wees bewust van de consequenties.
3 Verschillende “niveaus” van profetie & toetsing
Woord van God & karakter van Jezus, profeet (roeping),
profetie (gave), getuigen (alle gelovigen). .. onderscheiding!
4 Stoorzenders
interne en externe druk: niks zeggen, je mag fouten maken, God
bevrijd van angst . God beschermt ons tegen dwaling,
herken je alarmknop (geweten als scheidsrechter fluit)
5 Blijf in gebed & sta op Gods Woord. Vraag om bevestiging. Geef alleen
aan wat God heeft geopenbaard, verander niks
6 Wacht op Gods vrede. Kol. 3:15-17

