23. De kenmerken van een discipel
(leerling)
Dag 1

Stille tijd

Lucas 6:39-49.
Een discipel leert van Jezus

Dag 3

39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de
andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een

57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u
volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen
hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan
zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg
mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn
vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden
begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te
verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta
me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei
tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken,
is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles
heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen
hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de
balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je
eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog
van je broeder of zuster te verwijderen.
43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin
brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je
aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van
doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede
schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt
uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol
van is daar loopt de mond van over.
46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie
niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me
komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op
iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het
fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam,
beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het
degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar
niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte
en er alleen een bouwval overbleef.’

Dag 2

Dag 4BS

Lucas 14:25-35.
Een discipel verkiest Jezus boven familie en
bezittingen

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich
tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn
eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt
en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de
kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan
voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die
man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31 En
welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te
voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met
tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend
man tegen hem oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst,
wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om
naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie:
wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet
zijn. 34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest,
hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de
bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het
weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Lucas 9:23-27.
Een discipel volgt Jezus, zijn kruis dragend

23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie
zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat heeft
een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of
schaadt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken
dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in
de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen
omgeeft. 27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet
zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’
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Lucas 9:57-62.
Een discipel volgt, niet achterom kijkend
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Dag 5

Lucas 24:45-48.
Een discipel vertelt het evangelie

Dag 8

45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen
van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij
mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de
waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij

messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde Dag zal opstaan
uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem

Dag 6

zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf
geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’
34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt
is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in
huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon
u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn

Matteüs 10:24-33.
Een discipel kan net als Jezus het lijden niet
ontlopen

Dag 9

24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet
boven zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee nemen te

elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Dag 10

Johannes 15:5-8.
Een discipel draagt vrucht tot eer van God

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid
en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun
je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn
Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn

Denk na over Johannes 15:7 en 1 Johannes 3:22.
7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat
je wilt en het zal gebeuren.
22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan
zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Matteüs 28:16-20.
Een discipel maakt anderen tot discipel

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun
had genoemd, 17 en 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

Een levende relatie met Jezus Christus en zijn Woord brengt vele
antwoorden op je gebeden!

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.’

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

Johannes 13:34-35.
Een discipel heeft lief zoals Jezus

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor

worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des
huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn
huisgenoten wel niet uitmaken? 26 Wees dus niet bang voor hen.
Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is
geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het duister zeg,
spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd
wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor hen die
wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang
voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de
Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt
er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn
zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, jullie zijn
meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal
erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de
hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik
verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Dag 7

Johannes 8:31-36.
Een discipel blijft bij de woorden van Jezus

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.

2

Stille tijd 23 NBV

