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Voorwoord
Vanaf het begin van het christendom was het heel vanzelfsprekend dat een discipel van Jezus zelf ook discipelen van Jezus
maakte. ‘Volg Mij,’ zei Jezus, ‘En Ik zal jullie vissers van mensen
maken’ (Mattheüs 4:19).
Dit was een belofte: Jezus zou Zijn discipelen veranderen in discipelmakers. Maar het was ook een gebod: Hij riep elk van Zijn
discipelen op om uit te gaan en discipelen te maken van alle volken,
hen te dopen en hen te onderwijzen Hem te gehoorzamen (Mattheüs 28:19-20). Vanaf het begin is het Gods bedoeling geweest
voor elke discipel van Jezus, om discipelen te maken die discipelen
maken, totdat het evangelie over alle volken verspreid is.
Maar tragisch genoeg hebben we dit kostbare gebod van Christus
om te gaan, te dopen en alle volken te onderwijzen, op subtiele wijze
veranderd in een aangename roeping voor christenen om te komen,
gedoopt te worden en op een bepaalde plaats te komen luisteren.
Als jij een individuele christen vandaag zou vragen wat het betekent
om discipelen te maken, dan zou je hoogstwaarschijnlijk verwarde
gezichten krijgen, dubbelzinnige antwoorden en waarschijnlijk zelfs
een paar lege starende blikken. In al onze activiteiten als christenen
en met alle middelen die we in de gemeente hebben, lopen we het
gevaar dat we de opdracht van Christus bijna volledig negeren. We
zien evangelisatie als een angstaanjagend onderwerp, we reduceren
discipelschap tot een ingeblikt programma en velen in de gemeente
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komen terecht aan de zijlijn met een toeschouwersmentaliteit die
het maken van discipelen delegeert aan de voorgangers en profes
sionals, predikanten en zendelingen.
Maar zo zou het niet moeten zijn. Jezus heeft ons allemaal uitgenodigd om deel te hebben aan Zijn plan. Hij heeft al Zijn mensen
geschapen om Zijn vreugde te kennen wanneer we Zijn liefde delen,
Zijn woord verspreiden en Zijn leven vermenigvuldigen onder
alle mensen overal ter wereld. Dit is het grote doel waarvoor we
geschapen zijn; te genieten van Gods genade als we het evangelie
van Christus verspreiden, waar we ook wonen, tot in de verste uithoeken van deze planeet. En dit doel is het waard om er ons leven
voor te geven. Het is het waard vanwege miljarden mensen die nog
niet de genade en grootheid van God in Christus kennen. En het is
het waard omwille van jou en mij, omdat we gemaakt werden om
discipelen te zijn die discipelen maken tot op de dag waarop we het
gezicht van Degene zien die we volgen. Om dan samen met alle
volken Zijn voldoening voor de hele eeuwigheid te ervaren.
Dit is de kern van het boek dat je nu in handen hebt. Toen
Francis Chan en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, ervoeren we
dezelfde passie voor het maken van discipelen. We moeten nog veel
leren, maar we verlangen ernaar discipelen te maken in ons leven en
we verlangen er enthousiast naar elk lid van de gemeente in beweging te zien komen om door hun leven discipelen te maken. Dit
boek is gedeeltelijk het product van die passie. Francis en Mark hebben een eenvoudig, praktisch, Bijbels, behulpzaam en persoonlijk
middel gegeven voor discipelen van Jezus die discipelen van Jezus
willen maken. Ik bid dat het gebruikt zal worden in Gods genade
voor de vermenigvuldiging van de liefde en het leven van Christus
wereldwijd. Tot eer en glorie van Gods naam.
David Platt

Hoe dit materiaal te gebruiken
Nadat Jezus opstond uit het graf, liet Hij Zijn volgelingen achter
met een eenvoudige opdracht: ‘Ga de wereld in en maak discipelen.’ (zie Mattheüs 28:19). Hierom zou de gemeente bekend
moeten staan. Als we onszelf volgelingen van Jezus Christus gaan
noemen, zouden we bezig moeten zijn met discipelen maken.
Maar de meeste christenen vandaag de dag staan niet bekend om
het maken van discipelen.
We hebben een cultuur ontwikkeld waar een predikant predikt
en de rest van ons achterover zit en ‘de gemeente’ meemaakt vanuit een aangename afstand. Dit was niet Gods bedoeling voor Zijn
gemeente. Elke christen wordt door God geroepen om te dienen. Jij
bent geroepen om discipelen te maken.
Multiply is geschreven als een eenvoudig middel dat je kunt
gebruiken om te beginnen met het maken van discipelen. Ons
gebed is dat het je het vertrouwen zal geven dat je nodig hebt om in
je geloof uit te stappen en discipelen te maken van de mensen die
God in je leven heeft geplaatst.

Dit materiaal gebruiken
De bedoeling van het boek Multiply is om je te helpen de Bijbel
te begrijpen en je de middelen te geven om, in dit proces, van
anderen discipelen te maken.
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We hebben een verantwoordelijkheid om te groeien in onze
liefde en dienst voor God en anderen. Dit is wat het betekent om
een gemeente te zijn. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons
eigen geestelijk welzijn; we zijn geroepen om de mensen om ons
heen te dienen, hen te leren alles te gehoorzamen wat Jezus ons heeft
bevolen.
Daarom zijn er twee richtlijnen die we je vragen om te volgen,
wanneer je deze studie gebruikt. Het is duidelijk dat we je niet
kunnen verplichten om deze stof op een specifieke voorgeschreven
manier te gebruiken, maar het is wel goed om het hart achter Multiply te kennen en te begrijpen.
1. Onderwijs anderen wat je leert. Deze studie is niet bedoeld
om gelezen te worden, maar om te onderwijzen. Er zijn een heleboel andere Bijbelstudies die je kunt volgen als je focus ligt op
‘meer informatie opdoen’. Multiply legt er de nadruk op dat je de
gewoonte aanneemt om de kennis die je opgedaan hebt door te
geven.
2. Deel je leven, niet alleen maar informatie. Het proces van
vermenigvuldiging is dat je veel in relaties investeert. Ware discipelschap houdt diepe relaties in. Jezus gaf niet simpelweg elke week een
Bijbelstudie. Nee, Hij deelde Zijn leven samen met Zijn discipelen
en onderwees zowel door daden als door woorden. Hoewel dit een
veel diepere toewijding vraagt is het de enige manier om discipelen
te maken.
God wil dat we de waarheid leven, dienen en behandelen in de
context van een gemeenschap. Je zult in de komende weken veel
moeilijke vragen en levensveranderende waarheden tegenkomen.
Samenwerken met andere mensen zal onschatbare waarde hebben
als je probeert uit te zoeken wat de Bijbel zegt en hoe God wil dat
de waarheid zich uit in je leven.

hoe dit materiaal te gebruiken
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Discipelschap vraagt per definitie om een leider en volgelingen.
Dit boek is gemaakt voor een leider en een discipel om er samen
mee te werken. Dit betekent niet dat de leider oud en helemaal
volwassen moet zijn of dat de discipel een rasechte nieuweling moet
zijn. We staan allemaal op verschillende treden van volwassenheid
en we hebben allemaal de mensen om ons heen nodig om ons te
helpen te gaan lijken op Christus. Maar in het ideale geval zul je of
een ander persoon leiden door middel van dit boek, of geleid worden door een meer volwassen christen. Het doel is dat als je eenmaal
door dit boek bent heen gegaan, je je om kunt keren en iemand
anders door dit boek kunt leiden. In feite word je aangespoord om
anderen te leiden terwijl je leert. Wacht niet totdat je het allemaal
voltooid hebt voordat je anderen gaat leren wat je geleerd hebt.
God vraagt van ons dat we de hele week over Hem spreken.
Discipelschap gaat helemaal over samen leven in plaats van alleen
maar één georganiseerde bijeenkomst per week te bezoeken. Maar
het is schokkend hoe snel tijd voorbij gaat, dus is het goed tenminste éénmaal per week een vaste bijeenkomst te hebben. Zonder een
beetje structuur worden onze goede bedoelingen vaak niet omgezet
in daden. De kern van het Multiply boek zijn wekelijkse lessen met
studierichtlijnen en video’s.

Wekelijkse studie richtlijn
Elke week verwerk je een les volgens de studierichtlijn. Deze studierichtlijnen helpen je na te denken over Bijbelse waarheden
en hoe die waarheden je leven moeten vormen. Sommige lessen
richten zich op kernconcepten die betrekking hebben op discipelschap – wat betekent het om een discipel te zijn, hoe de Bijbel
bedoeld is om bestudeerd te worden, hoe we de mensen om ons
heen kunnen helpen in gehoorzaamheid aan Jezus te leven, enzovoort. Andere lessen richten zich op belangrijke Bijbelse concepten en belangrijke ontwikkelingen in de Bijbelse verhaallijn
– schepping, de zondeval, Gods verbond met Abraham, het leven
en dood van Jezus Christus enzovoort. In elk van de lessen lees je
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gedeelten uit de Bijbel en denk je na over de gegeven waarheden
en hun gevolgen voor je leven en je bediening. Het doel is te
begrijpen wat de Bijbel zegt en die waarheid toe te laten om je
gedachteproces en levensstijl te veranderen.
Elk hoofdstuk bevat een aantal vragen die je zullen uitdagen na
te denken over de stof die je bestudeerd hebt. Deze vragen kunnen
ook gebruikt worden in de bijeenkomsten met je discipelen. Wanneer je dit boek individueel bestudeert, kun je de leesstof lezen en de
vragen beantwoorden. Maar als je het samen met je partner(s) doet,
kun je eenvoudig van de ene vraag naar de andere vraag gaan, je antwoorden geven en op alle andere gedachten of vragen die opkomen
tijdens de studie reageren. Als je iemand anders (of een kleine groep)
leidt, voel je dan niet onder druk gezet dat je meer moet weten dan
de ander.
Het gaat niet om de kennis. Maar begin een discussie over de stof
in de studierichtlijnen (daar zijn de vragen handig voor). We ‘weten’
allemaal dingen die geen effect hebben op ons leven, dus hoe meer
je je discussie praktisch en toepasbaar kunt maken, hoe beter.

Wekelijkse video
Elke les bevat ook een video (ongeveer vijf minuten lang). Je kunt
deze video’s vinden op multiplymovement.com. (Engels gesproken red.) De video’s zijn gemaakt voor leiders. Als je iemand door
gebruikmaking van deze stof begeleidt, dan zullen de video’s jou
coachen over hoe je werkelijk ‘van iemand een discipel maakt’
door middel van deze waarheden. Ideaal zou zijn als je eerst zelf
door de les van studierichtlijnen gaat en alle vragen beantwoordt.
Je wilt misschien in je boek schrijven of een schrift erbij nemen.
Dan bekijk je de video en neemt aantekeningen over hoe je je
discipel(en) door deze les wilt leiden. Het is geen probleem als
je discipel ook de video’s wil zien, maar de video’s zijn gericht op
de leider.

hoe dit materiaal te gebruiken
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Je wekelijkse bijeenkomst organiseren
Elk persoon zal deze stof vanuit een unieke positie en in een
unieke setting benaderen. Dus organiseer je wekelijkse bijeenkomst volgens je specifieke behoeften en beperkingen. Als je de
bijeenkomsten leidt neem dan zeker tijd om te praten over de stof
die je die week bestudeerd hebt. De vragen in de studierichtlijn
zijn gemaakt om je discussie te leiden, maar je kunt ook andere
belangrijke kwesties aan de orde brengen.
Hoe belangrijk het bespreken van de materie ook is, wees er zeker
van dat het daar niet bij blijft. Gods Woord is bedoeld om ons leven
te veranderen; Jakobus zegt dat als we het Woord van God horen en
het niet doen, we onszelf bedriegen (Jakobus 1:22). Op veel manieren is het beter Zijn geboden niet te kennen dan ze te kennen en ze
te negeren. Val niet in de valkuil van het bestuderen van de Bijbel
zonder er wat mee te doen. Neem tijd om gebedsverzoeken te delen,
bespreek persoonlijke zonden en problemen en houd elkaar verantwoordelijk om de waarheid van Gods Woord uit te leven.

Waar werk je naar toe
Het discipel zijn betekent dat we van Hem leren, gemeenschap
met Hem hebben en alles doen wat Hij van ons vraagt. We bestuderen de Bijbel om meer te leren over wie God is, wie wij zijn en
wat God aan het doen is in onze wereld. De Bijbel spoort ons
aan mee te doen met God in wat Hij doet in en om ons heen.
De Bijbel bestuderen is belangrijk, maar het doel is nooit alleen
kennis om de kennis.
Als je door dit boek heen gaat zul je bereid moeten zijn om te veranderen. Een discipel van Jezus zijn betekent dat we veranderd worden naar Zijn beeld. God wil ons zoveel veranderen dat het anderen
nieuwsgierig maakt. Dit geeft ons de gelegenheid om anderen over
de God te vertellen die ons verandert. Anderen onderwijzen over
Christus is een belangrijk kernmerk van een discipel van Jezus. Als
we anderen onderwijzen over het leren Jezus lief te hebben en te
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gehoorzamen, vervullen we Zijn opdracht om discipelen te maken.
Je doel moet zijn om andere volgelingen van Jezus op te leiden die
zelfs meer toegewijd, getalenteerd en uitgerust zullen zijn dan jij
bent. Of je anderen nu leidt door middel van dit boek, of dat je
andere middelen gebruikt om hen te leren een volgeling van Jezus te
zijn. Maak het tot je doel om je leven te investeren om volgelingen
te maken die alles willen geven voor de glorie van God.

Deel I: Leven als een discipelmaker

1: Wat is een discipel?
Tweeduizend jaar geleden liep Jezus naar een groepje mannen en
zei tegen hen: ‘Volg Mij.’
Stel je voor dat je één van die oorspronkelijke discipelen was.
Zij waren gewone mensen net als jij en ik. Ze hadden een baan, een
gezin, hobby’s en een sociaal leven. Ze waren gewoon bezig met hun
dagelijks werk toen Jezus hen riep. Geen van hen zou verwacht hebben dat zijn leven zo snel en zo volkomen zou veranderen.
Het is onmogelijk dat de discipelen volledig begrepen hebben
wat hun te wachten stond toen ze reageerden op Jezus’ roep. Welke
verwachtingen of twijfel, welke nieuwsgierigheid, opwinding of
onzekerheid ze ook voelden, niets kon hen hebben voorbereid op
wat voor hen lag. Alles aan Jezus – Zijn onderwijs, compassie en
wijsheid; Zijn leven, dood en opstanding; Zijn macht, gezag en roeping – zou elk aspect van de rest van hun leven vormen.
Slechts een paar jaar later zouden deze eenvoudige mannen
voor sommige van de machtigste heersers op aarde staan en ervan
beschuldigd worden ‘de wereld in rep en roer te brengen’ (Handelingen 17:6). Wat begon als eenvoudige gehoorzaamheid aan de
oproep van Jezus liep uit op verandering van hun leven en uiteindelijk van de wereld.
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Wat is een discipel?
Wat betekent het om een discipel van Jezus Christus te zijn?
Zoals je zult ontdekken is het antwoord best eenvoudig, maar het
verandert je leven volkomen.
Het woord discipel verwijst naar een student of leerling. Discipelen in Jezus’ tijd volgden hun rabbi (wat meester betekent) waar
hij ook naar toe ging, en leerden van het onderwijs van de rabbi en
werden opgeleid om te doen zoals de rabbi deed. Een discipel van
Jezus worden is eenvoudig gehoorzamen aan Zijn roeping om Hem
te volgen.
Toen Jezus Zijn eerste discipelen riep, begrepen ze misschien niet
waar Jezus hen naar toe zou nemen of welke invloed het zou hebben op hun leven, maar ze wisten wat het betekende te volgen. Ze
namen Jezus’ roeping letterlijk en gingen overal waar Hij ging en
deden alles wat Hij deed.
Het is onmogelijk een discipel of een volgeling van iemand te
zijn en uiteindelijk niet zoals die persoon te worden. Jezus zei: ‘Een
discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel
zal net als zijn meester zijn.’ (Lukas 6:40). Daar draait het allemaal
om bij het zijn van een discipel van Jezus: we imiteren Hem, zetten
Zijn bediening voort en worden in het vormingsproces net als Hij.
Toch zijn velen op de een of andere manier gaan geloven dat iemand
een ‘christen’ kan zijn zonder op Christus te lijken. Een ‘volgeling’
die niet volgt. Waar slaat dat op? Veel mensen in de gemeente hebben besloten de naam van Christus aan te nemen en verder niets.
Zoiets alsof Jezus naar de eerste discipelen zou lopen en zeggen: ‘Hè
jongens, zouden jullie het erg vinden om jezelf op de een of andere
manier te identificeren met Mij? Maak je geen zorgen, het maakt
Me feitelijk helemaal niet uit of je iets doet wat Ik doe of dat je je
levenswijze verandert. Ik ben op zoek naar mensen die alleen maar
willen zeggen dat ze in Mij geloven en zichzelf christenen noemen.’
Serieus? Niemand kan werkelijk geloven dat dit het enige is om een
christen te zijn. Maar waarom leven dan zoveel mensen op deze
manier? Het lijkt erop dat we het zicht verloren hebben op wat het

1: wat is een discipel?
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betekent om een volgeling van Christus te zijn. Het concept van een
discipel zijn is niet moeilijk te begrijpen, maar het heeft invloed op
alles.

1. Zou je jezelf een volgeling van Jezus Christus noemen? Waarom
zeg je dat? Zie je bewijs van je geloof zoals dat beschreven wordt in
Lukas 6:40?

Hoe word ik een discipel?
Om te begrijpen hoe je een discipel van Jezus Christus word, is
het logisch te beginnen waar Jezus begon. Hoewel het waar is
dat Hij tegen de discipelen zei: ‘Volg Mij en Ik zal jullie vissers
van mensen maken’ (Mattheüs 4:19), staat er in de Bijbel een
boodschap die Hij nog daarvoor verkondigde. In Mattheüs 4:17
zei Jezus: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Probeer deze tekst letterlijk te nemen. Als iemand je
waarschuwde om gereed te zijn omdat een koning en zijn leger
eraan komt, wat zou je doen? Je zou er voor zorgen dat je klaar
bent om hem onder ogen te komen. Als je niet klaar zou zijn om
deze koning te bevechten, dan zou je er alles aan doen om vrede
met hem te sluiten.
Het woord bekeren betekent ‘omkeren’. Het houdt in ‘van richting veranderen en de tegenovergestelde weg ingaan’. Het brengt
actie met zich mee. In deze context vertelde Jezus de mensen om
zichzelf voor te bereiden – te veranderen waar het nodig is om te
veranderen – omdat Gods Koninkrijk (het Koninkrijk der hemelen)
nabijgekomen is.
Hoe bereiden we ons dus voor om dit hemelse Koninkrijk te
ontmoeten? Hoe zijn we er zeker van dat we vrede hebben met deze
komende Koning? Jezus zei dat we ons moeten bekeren. Dit brengt
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met zich mee dat we ons allemaal moeten omkeren van de wijze
waarop we nu denken en leven. In Romeinen 3:23 staat: ‘allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.’ Elke persoon
die deze zin leest heeft dingen gedaan die slecht zijn en een overtreding betekenen voor deze Koning. Later, in Romeinen, staat er
dat ‘het loon van de zonde de dood is’ (Romeinen 6:23). Vanwege
onze zonde, die een overtreding is ten opzichte van God, zouden we
de dood moeten verwachten. Maar dan komt er een verbazingwekkende waarheid. ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren’
(Romeinen 5:8). De doodstraf die wij zouden moeten krijgen van
deze Koning, werd feitelijk door iemand anders betaald. De zoon
van de Koning, Jezus Christus! In de Bijbel staat dan: ‘Als u met
uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden’ (Romeinen
10:9). We zijn gered door de genade van God door geloof in Jezus
Christus. Het gaat allemaal om wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft.
Een onderdeel van onze bekering is je afkeren van het idee dat er
iets is wat wij kunnen doen om onszelf te redden – want alles werd
volbracht door Jezus Christus.
De gedachte dat iemand anders heeft betaald voor onze misdaden is vreemd voor de meesten van ons, omdat het tegen onze
natuurlijke manier van denken in gaat. En het idee dat we moeten
vertrouwen op het offer van iemand anders ten behoeve van ons is
zelfs nog vreemder. Maar je moet begrijpen dat, hoewel het vreemd
voor ons is, het overeenkomt met Gods manier van doen door de
hele Bijbel heen.
We krijgen hier een goed beeld van als we het boek Exodus lezen.
In dit verhaal waarschuwde Mozes Farao herhaaldelijk wat God zou
doen als hij zich niet bekeerde. De climax was het moment toen
God zei dat Hij de eerstgeborene van elk huishouden zou doden
als zij zich niet bekeerden. Ondertussen vertelde Hij Zijn volk, dat
als zij het bloed van een lam aanbrachten op hun deurposten, Zijn
engel voorbij hun huizen zou gaan en de eerstgeborene van dat huishouden niet zou doden. Dus zelfs in het verhaal van de Exodus zien

1: wat is een discipel?
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we dat mensen moesten vertrouwen op het bloed van een lam om
hen te redden – en dit was de enige manier waarop ze gered konden
worden.

2. Lees Efeze 2 aandachtig en neem wat tijd om na te denken over
de waarheden die hier gegeven worden. Geloof je in de dood van
Christus voor jouw redding? Worstel je wel eens met de gedachte dat
je iets moet doen om jezelf te redden?

De Heer van genade
Redding heeft uitsluitend te maken met genade van God. Er
is absoluut niets wat je kunt doen om jezelf te redden of Gods
goedkeuring te verdienen. Paulus zei: ‘Want uit genade bent u
zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave
van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen’ (Efeze
2:8–9). Niemand kan opscheppen over zijn of haar goede daden,
omdat onze werken ons niet kunnen redden. Redding komt door
de genade van God wanneer we geloven in Jezus Christus. Alle
redding heeft geloof nodig: geloof je dat Jezus Degene is Die Hij
zegt dat Hij is?
Maar houd in gedachten dat hoewel dit eenvoudig is, het niet
makkelijk is. Geloof in Jezus Christus betekent geloven dat Hij
Heer is (volgens Romeinen 10:9). Heb je ooit nagedacht over wat
het woord Heer betekent? We denken soms dat het een andere naam
voor God is, maar het is eigenlijk een titel. Het verwijst naar een
meester, eigenaar of iemand die een gezagspositie heeft. Dus neem
even een momentje om over het volgende dieper na te denken:
geloof je werkelijk dat Jezus jouw Meester is? Geloof je dat Hij je
eigenaar is – dat je feitelijk aan Hem toebehoort?
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Paulus is zo duidelijk wanneer hij ons vertelt: ‘…en dat u niet
van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom
God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn’ (1 Korinthe
6:19-20). Dezelfde Heer die ons door Zijn genade bevrijd heeft van
zonde en dood, bezit ons. We behoren Hem toe en Hij roept ons
om te leven in gehoorzaamheid volgens Zijn regels.
Het probleem is dat velen in de kerk willen ‘belijden dat Jezus
Heer is’, maar ze geloven niet dat Hij hun meester is. Zie je de duidelijke tegenspraak hierin? De roeping om een discipel van Jezus
Christus te zijn is open voor iedereen, maar het is niet aan ons om
onze eigen taakomschrijving te schrijven. Als Jezus Heer is, dan
bepaalt Hij onze agenda. Als Jezus Christus Heer is, dan behoort je
leven aan Hem. Hij heeft een plan, een agenda en een roeping voor
jou. Je gaat Hem niet vertellen wat je die dag gaat doen of de rest
van je leven.

3. Probeer vast te stellen hoe jij Jezus volgt. Zou je zeggen dat jij
Jezus ziet als je Heer, Meester en Bezitter? Waarom wel of waarom
niet?

Het komt allemaal neer op liefde
Maar krijg niet de indruk dat het volgen van Jezus alleen maar
een vreugdeloos offer betekent. Meer dan wat ook, wordt volgen
van Jezus samengevat in twee voorschriften, waarvan Hij zegt dat
het de belangrijkste geboden in de Oudtestamentische Wet zijn:
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met
heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote
gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben
als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.
(Mattheüs 22:37-40).
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Het komt allemaal neer op liefde. Petrus legt het duidelijk uit
voor mensen zoals wij, die Jezus niet op aarde hebben gezien, maar
Hem niettemin volgen: ‘Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u
Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt
u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde’ (1 Petrus 1:8).
Jezus volgen gaat niet om het vlijtig opvolgen van een serie regels
of de morele vastberadenheid hebben om een goed leven te leiden.
Het gaat om God liefhebben en je in Hem verheugen.
Maar voor het geval we denken dat we God kunnen liefhebben en leven zoals wij willen, vertelde Jezus ons duidelijk: ‘Wanneer
gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren (Johannes 14:15,
NBG’51). De liefde voor God in het eerste gebod wordt praktisch
gemaakt in de liefde voor onze naasten in het tweede gebod. Johannes vertelde ons in feite dat als we de mensen niet liefhebben die we
om ons heen zien, we God die we niet kunnen zien, niet kunnen
liefhebben (1 Johannes 4:20).
Ware liefde draait helemaal om de bereidheid offers te brengen
ter wille van degenen die we liefhebben: ‘Hieraan leerden wij de
liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij
moeten voor de broeders het leven geven’ (1 Johannes 3:16). Als we
liefde in dit opzicht verstaan is het niet moeilijk te begrijpen dat
liefde voor God en gehoorzaamheid aan Jezus Christus niet gescheiden kunnen worden. Gods liefde verandert ons van binnenuiten
geeft een andere betekenis aan elk aspect van ons leven.

4. Als je naar je eigen leven kijkt, hoe is jouw liefde voor God te
zien in je daden? (Als je moeite hebt om een antwoord te vinden,
neem dan wat tijd om na te denken over een paar dingen die zouden
moeten veranderen in je levenswijze.)
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Bereken de kosten
Wanneer je dit boek bestudeert zul je uitgedaagd worden om
na te denken over wat het betekent om een volgeling van Jezus
te zijn. Je zult overdenken wat de Bijbel leert en wat de gevolgen zijn voor de manier waarop je nu je leven leidt. Alles wat je
bestudeert heeft als doel het toe te passen op je eigen leven en
andere mensen te leren hetzelfde te doen. Maar voordat je andere
mensen gaat leren een discipel van Jezus te worden moet je je hart
onderzoeken en er zeker van zijn dat jij een discipel bent. Lees
langzaam en aandachtig de volgende woorden van Jezus. Begrijp
dat Jezus deze woorden tot jou spreekt. Denk na over wat Jezus
zegt en hoe het invloed zou moeten hebben op hoe je omgaat
met dit materiaal en je relatie met Hem. Gebruik, nadat je dit
gedeelte hebt gelezen, de onderstaande vragen om je te helpen de
kosten te berekenen om Jezus te volgen.
En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich
omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat
zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen
discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen,
gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als
hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien,
allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man
begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of
welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere
koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte
is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend
man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog
ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden
zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat,
geen discipel van Mij zijn (Lukas 14:25-33).
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5. Als je ervoor kiest gehoorzaam te zijn aan Jezus’ roeping om
Hem te volgen, wat zou het je dan kunnen kosten? (Wees niet vaag.
Als het volgen van Jezus je bepaalde bezittingen, welstand of relaties
zou kosten, schrijf ze hieronder op.)

6. Wat zou je tegen kunnen houden om nu Jezus te volgen? Ben je
bereid deze dingen op te geven als dat nodig zou zijn?

7. Neem, voordat je deze les beëindigt, de tijd voor gebed. Vraag
God in je hart te werken en je voor te bereiden op wat voor je ligt.
Je hoeft niet alle antwoorden te weten, of heel precies te weten hoe
God je wil gebruiken. Hij vraagt je eenvoudig Hem te volgen waar
Hij je ook naar toe leidt. Als je bidt, wees dan eerlijk over je twijfels,
aarzelingen en angsten. Vraag Hem je de kracht te geven om door te
gaan en Hem te volgen ongeacht wat het kost. Met andere woorden:
stel je vertrouwen op Hem.

Bekijk de video voor deze les op multiplymovement.com
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