


EERST: KOM EN ZIE
DAN: GA EN VERTEL
NU: MAAK DISCIPELEN



DISCIPELSCHAP 
IS HET 

VOORBEELD
VOLGEN VAN DE 

MEESTER!



HET DOEL VAN JEZUS OP AARDE
WAS TWEEVOUDIG:

TEN EERSTE VERLOSSING
TEN TWEEDE VERLOSSING
BEKENDMAKEN



ROMEINEN
10:14-15
“Maar hoe kunnen ze Hem 
aanroepen als ze niet in Hem 
geloven? En hoe kunnen ze in Hem 
geloven als ze niet over Hem 
hebben gehoord? En hoe kunnen
ze over Hem horen zonder dat
iemand Hem verkondigt?”



JOHANNES 
15:16,17

“Jullie hebben niet Mij 

uitgekozen, maar Ik jullie, 

en Ik heb jullie 

opgedragen om op weg te 

gaan en vrucht te dragen, 

blijvende vrucht. Dan zal 

de Vader je alles geven 

wat je Hem in mijn naam 

vraagt. 17 Dit draag Ik 

jullie op: heb elkaar lief”. 



JEZUS MAAKTE DISCIPELEN!

DAARNA WERDEN DE DISCIPELEN UITGEZONDEN OM 
VERVOLGENS ZELF DISCIPELEN TE MAKEN.



MATTHEUS 28:16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 

genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor 

Hem neer, al twijfelden sommigen. 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.’



HEBREEËN 5:11-14

11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te 

leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch 

inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een 

nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te 

brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op 

melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein 

kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. 14 Maar voor 

volwassenen is er vast voedsel; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend 

en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 



GEESTELIJKE VOLWASSENHEID
HEEFT NIETS MET LEEFTIJD TE MAKEN, 
NIETS MET HET UITERLIJK TE MAKEN
NIETS MET STATUS
EN NIETS MET WAT JE BEREIKT HEBT

Psalm 1:3 - Hij zal zijn als een boom, 

geplant aan stromend water. Op tijd 

draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren 

niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.



EEN VOLWASSEN
CHRISTEN: 

- Kent Gods Woord en leeft naar Gods Woord. 

- is een biddende Christen.

- is geworteld in Christus.

- is iemand die God liefheeft en Zijn naaste als

zichzelf. 

- maakt discipelen.



DISCIPELSCHAP 
VINDT VOORAL
PLAATS IN DE 
GEMEENTE.



DE ZONDAGOCHTEND
DIENST IS ALS WARE 

DE PAUZE IN EEN
VOETBALWEDSTRIJD.

HET IS NIET DE 
WEDSTRIJD ZELF! 




