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Onlangs zag ik de docu-film met de naam Sergio. Dat ging over een troubleshooter van de 
Verenigde Naties die in de nasleep van de Irak-oorlog is omgekomen bij een bomaanslag op het 
kantoor van de VN in Bagdad. De groep die daarvoor verantwoordelijk was groeide later uit tot IS. 
Sergio was een man met een missie. Hij geloofde hartstochtelijk in de vredesmissie van de VN en 
behaalde op diverse plekken in de wereld goede resultaten. Ik ben niet zo'n grote fan van de VN, 
maar het enthousiasme van Sergio was echt aanstekelijk. Hij was niet bang om zonder gewapende 
escorte direct naar vijandige leiders toe te gaan. Hij was vrijmoedig, dapper, doelgericht, 
mensgericht, liefdevol, maar ook met een sterke overtuiging. En dat gaf hem een mooi soort gezag. 
Hij was nergens bang voor, durfde risico's te nemen, en, ja, dat kostte hem uiteindelijk wel zijn 
leven. Het inspireerde mij. Hoe doe ik dat als Christen? Leek Sergio ook niet een beetje op Jezus?

Ik wil met jullie lezen uit Handelingen 4: "Zo spraken ze (de apostelen) tegen de mensen. Maar 
plotseling werden ze overvallen door de priesters, de tempelbewakers en de Sadduceeërs .Zij waren
kwaad dat de leerlingen aan de mensen leerden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze namen hen
gevangen en sloten hen tot de volgende dag op. Want het was intussen al avond geworden. Maar 
veel van de mensen die hadden staan luisteren, gingen in Jezus geloven. Zo waren er inmiddels 
ongeveer 5000 mannen die geloofden. De volgende dag werd er vergaderd door de leiders en 
wetgeleerden in Jeruzalem. Daar waren Annas de hogepriester, Kajafas, Johannes, Alexander en 
alle mannen die bij de familie van de hogepriester hoorden. Ze lieten de leerlingen brengen. Ze 
vroegen hun: Door welke kracht hebben jullie dat gedaan? En wie heeft jullie gezegd zulke dingen 
te doen? Petrus gaf antwoord, vol van de Heilige Geest. Hij zei: Leiders van het volk, u verhoort 
ons omdat we een zieke man gezond hebben gemaakt. Ik wil dat u en het hele volk van Israël weten 
dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazaret. U heeft Hem gekruisigd, maar God 
heeft Hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu 
gezond vóór u. Jezus is de steen die u, de bouwers, niet goed genoeg vond. Toch is hij de 
belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Niemand anders dan Hij kan de mensen 
redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden. Ze waren heel 
verbaasd dat Petrus en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durfden te spreken. Want Petrus en 
Johannes waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze herkenden hen, dat ze 
vroeger bij Jezus hoorden. En omdat ze de man gezond bij hen zagen staan, konden ze moeilijk 
zeggen dat het niet waar was wat ze zeiden." (Hd 4:1-14, Basis Bijbel)

Uitgelicht: "Ze waren heel verbaasd dat Petrus en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durfden 
te spreken. Want Petrus en Johannes waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze 
herkenden hen, dat ze vroeger bij Jezus hoorden" (vers 13). Daarbij hoort de titel van deze 
boodschap: "Het verbazingwekkende gezag van gewone mensen". Daarover wil ik vandaag met 
jullie spreken. Dit is de eerste boodschap van een serie van vier over discipelschap. Handelingen 4 
gaat over gewone mensen die een periode met Jezus hadden opgetrokken. Zij waren toen leerlingen 
van Jezus. En Hij had hen in het bijzonder onder zijn hoede genomen, om hen klaar te maken voor 
een leidinggevende rol en voor een tijd dat zij dat zonder hem zouden moeten doen.

Even een sprongetje. De film over Sergio inspireerde mij omdat het ging over een man met een 
duidelijke missie. Dat riep bij mij de vraag op: Wat is mijn missie? Wat is onze missie? Waar leven 
wij voor? Wat maakt ons enthousiast en overtuigd en vrijmoedig? En zo ook de vraag: Wat is Gods 
missie? En wat was de missie van Jezus toen Hij onder ons was als Mens op aarde? Is het 
aanmatigend om te denken dat we dat kunnen weten over God? Nee, want God spreekt juist 
daarover in de Bijbel. God laat weten wie Hij is - maar ook wat zijn bedoeling met ons is - en met 
de wereld. Daar wil ik vandaag met jullie over spreken. Een andere titel van deze prediking zou 
kunnen zijn: "Discipelschap in het licht van Gods Missie". 

Het klassieke Evangelie, zoals velen van ons dat hebben geleerd luidt als volgt: De mens begon 
goed - toen kwam de zondeval - maar daarna ook Gods verlossingsplan - dat leidde tot Jezus en het 



Kruis - en nu is de vraag of wij geloven in Jezus - en dat bepaalt of we naar de hemel of naar de hel 
gaan. Klinkt dat bekend? Misschien heb jij de hel ondertussen maar weggelaten, maar verder is het 
in deze tijd nog steeds wel bruikbaar. Hoewel, het ook wel zo is dat we dat doorgaans niet met de 
zelfde passie communiceren als dat Sergio dat deed over de vredesmissie van de VN. Hoe komt dat 
toch? Zijn we er niet echt van overtuigd? Of maakt het ons gewoon niet echt enthousiast?

Even terug naar dat klassieke evangelie. Dat lijkt het volgende te zeggen: God had pas een plan na 
de zondeval - een reddingsplan - maar daarvoor dus niet? Was het zo dat God eerst gewoon iets 
moois wilde maken zonder daarbij een bepaald plan te hebben? En hoort een plan dan alleen bij een
noodsituatie, waarbij er iets hersteld en gefixt moet worden? Een nood-plan als het ware?

En dat klassieke evangelie lijkt ook het volgende te zeggen: Redding van oordeel en het gaan naar 
de hemel is het hoogste doel. En onze missie is dus om mensen van dat oordeel te redden en te 
zorgen dat ze naar de hemel gaan? Als je maar een keer je hand hebt opgestoken om Jezus aan te 
nemen, dan is dat doel bereikt. Nou nee, als je vervolgens ook zelf probeert om zoveel mogelijk 
mensen die hand te laten opsteken, dan is het doel echt bereikt. Want een discipel is toch iemand die
gered is en naar de hemel gaat en die tevens moeite doet om anderen mee te nemen naar de hemel?

Zo heb ik het als jong Christen geleerd. En in zekere zin is dat ook voor mij nog steeds waar. Maar 
ik heb later wel andere inzichten erbij gekregen - juist ook vanuit Gods Woord. En die inzichten 
hebben me veel enthousiaster gemaakt - ook om dat met anderen te delen.

De Bijbel begint voor de zondeval. Het gaat dan over de schepping van de wereld en van de mens. 
En pas daarna gaat het over de oorsprong van de zonde. Vaak wordt dat uitgelegd als: zo weten we 
wat het probleem is - het probleem dat God vervolgens gaat oplossen voor ons. Maar wat leren we 
van die eerste hoofdstukken in de Bijbel?  Het leert ons inderdaad over de oorsprong van onze 
problemen (de zonde), maar vertelt ons ook over Gods missie voordat er sprake was van zonde! 
God heeft niet maar zomaar gedacht, laat ik wat moois maken. God had vanaf het begin een missie 
en de mens had in die missie de hoofdrol - zoals Sergio dat had binnen de missie van de VN. Ik 
ontdekte dus: Gods Woord laat zien dat God terug wil naar die oorspronkelijke missie. Hij had niet 
enkel een verlossingsplan als gevolg van onze miskleun. Hij had ook een plan met ons toen alles 
werd geschapen. Wat was dan precies die missie?

Genesis 1 is niet zozeer bedoeld om precies uit te leggen hoe alles is ontstaan. Daarvoor is het ook 
veel te beknopt. Het doel van het eerste deel van Genesis is: de positie van de mens omschrijven in 
die schepping. En dat doel was: samen heersen over Gods Schepping met Gods zegen. Ofwel: 
leiding geven regeren. De mens kreeg vanaf het begin gedelegeerd gezag. We lezen in Gen 1:26-
28a (NBV): "God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele
aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld 
van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen
hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag..."

Wij mensen zijn dus van oorsprong bedoeld om de regering te zijn over alles wat God geschapen 
heeft. Dat is nogal wat. President Trump gebruikt dit om locale overheden te vertellen dat ze 
heerschappij moeten uitoefenen en met harde hand de betogingen en plunderingen moet stoppen. Er
is dan sprake van gezag uitoefenen om zonde en onrecht de kop in te drukken. Daar is wat voor te 
zeggen. Hoewel het de vraag is of deze manier van gezag uitoefenen is wat God bedoelt. Maar het 
gaat in dit geval over gezag om zonde te beteugelen. In Genesis 1 gaat het echter om een volmaakte 
wereld, waar nog geen zonde of onrecht bestond. Ook in die wereld was het dus niet zo dat het 
automatisch zo zijn dat het met de hele natuur en alle schepselen wel goed zou gaan. De mens moet 
'heerschappij voeren' en 'onder gezag brengen'. Dat vereiste dus actie en inzet. Er was werk aan de 
winkel vanaf het begin. Deze eerste zondeloze mensen in een zondeloze wereld hadden een 
opdracht, een missie en ze kregen van God het gedelegeerde gezag dat daarvoor nodig was. Wat 



vind je daarvan? Ik vind dat zo'n boeiende en inspirende gedachte. Gezag is dus niet een 
noodzakelijk kwaad, maar een positieve kracht om een goddelijke missie uit te voeren. Wow!

Critici beweren: dat deze bijbelse uitspraak de mens eigenwijs en trots heeft gemaakt. Zij zien in 
deze bijbelse opdracht juist de oorsprong van veel ellende. Zo van: Alles is er voor ons en wij 
mogen het dus gebruiken. En in de praktijk is dat geworden tot misbruiken, uitbuiten, exploiteren 
voor eigen gewin. Maar er staat in Genesis 1: We zijn naar Gods beeld gemaakt. We zijn het er wel 
over eens: alles is voor en van God, maar Hij misbruikt niets van dat alles. De bedoeling is: regeren 
namens Hem en naar zijn orde (niet wetten, want die bestonden nog niet). Dat betekent: steeds 
luisterend naar en afgestemd zijn op wat Hij wil. Zoals een ambassadeur of officiele afgezant - 
zoals Sergio als officiele vertegenwoordiger van het gezag van de VN.

En: Dat wat we lezen in Genesis 1, is nog steeds wat God wil met ons! Hij wil dat herstellen. Dat is 
zijn grote plan. En dat gaat veel verder dan verlossing van schuld en het verwerven van een ticket 
voor de hemel. Gods missie is veel groter dan een zonde-verlossingsmissie. 

Jezus was daarbij ons voorbeeld.  Hij kwam niet alleen om te sterven voor onze zonde. Hoe 
belangrijk dat ook was.  Hij stond daarom een kleine drie jaar in actieve bediening om te laten zien 
hoe wij dat ook mogen doen. Jezus werd daarbij niet geleid door wetten, maar door liefde voor zijn 
Vader - Zich schikkend naar Gods orde - steeds luisterend naar Hem. Dat is een ander soort 
gehoorzaamheid. Eentje die mij veel enthousiaster maakt. 

Jezus trok in die bedieningsperiode op met een kleine groep leerlingen - 12 - 70 - 300 - etc. Hij 
sprak regelmatig tot grote menigten. Maar nam bewust ook tijd voor kleinere groepen en vooral ook
voor een kleine groep die Hij klaar maakte om zijn leidinggevende rol over te nemen. En daarmee 
komen we op het onderwerp discipelschap - waar we de komende zondagen over zullen spreken.

Het hoofdthema in het onderwijs van Jezus was het Koninkrijk van God. En dat gaat over Gods 
heerschappij door ons heen.  Jezus liet zien hoe Hij dat deed: Gods heerschappij door Hem heen. En
Hij leerde zijn leerlingen hoe zij dat ook zo mochten doen.

In Handelingen 1 gaat Lucas verder waar hij was gestopt met het verslag van Jezus’ leven in het 
Lucas Evangelie. We lezen daar dat Jezus 40 dagen lang sprak over het Koninkrijk van God. Lees 
maar mee uit Handelingen 1:3 (NBV) - "Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen 
dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over 
het koninkrijk van God." In de laatste dagen van je leven wil je niet enkel over een interessant 
onderwerp spreken. Dan wil je de laatste instructies meegeven. Zo van: Als ik er niet meer ben, dan 
is dit voor jullie de bedoeling… Hij wilde dat zij klaar zouden zijn om dat Koningschap van God te 
vertegenwoordigen op aarde zoals Jezus dat een kleine drie jaar voor hun ogen had gedaan.

Zijn leerlingen begrepen het nog steeds niet goed. Ze stelden vervolgens eschatologische vragen: zo
van hoe dan, en waar, en wanneer, en voor wie? Jezus ging daar niet op in, maar zei: wacht maar - 
de HG zal komen - dan zullen jullie zien en weten hoe ik het bedoel. Lees maar mee: "Johannes 
doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest. (En:) wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in 
heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde." (Hd 1:5 en 8, NBV) Wij zijn als 
Christenen vaak ook liever bezig met de eindtijd puzzel en denken het dan precies te kunnen weten. 
Maar Jezus heeft een ander doel: gewone mensen klaarmaken voor verbazingwekkende daden.

En dan is daar in Handelingen 2 die bijzondere eerste uitstorting van de Heilige Geest. Dat kwam na
tien dagen wachten - in onzekerheid - maar ook vol verwachting - nog zonder een plan - zonder een 
doel - zonder een duidelijke missie - zonder activiteiten en dingen die je zou kunnen doen. En 
natuurlijk ook biddend - Heer, wat bedoelt U - wat gaat er gebeuren? Maar ook: kom maar Heilige 
Geest! Wij verwachten U! En dan gebeurt het. De Heilige Geest wordt uitgestort. En vanaf dat 



moment komt alles in een stroomversnelling. Ze ontvangen een vuur van binnen - een nieuw 
enthousiasme - een grote vrijmoedigheid - ze spreken in een geestelijke taal - ze verkondigen super-
effectief zonder enige moeite te doen. En het aantal gelovigen explodeert tot duizenden. En dat zijn 
ook nog eens Joden waarvan een heel groot deel uit alle delen van de wereld kwam. Zij waren daar 
tijdelijk vanwege het Joodse pinksterfeest. God is uiterst effectief bezig!

En dit gebeurde allemaal op het terrein van de tempel. En dat was precies zo voorspeld door de 
profeten. En dan gaan de leerlingen van Jezus (met daarbij voorop de 12 apostelen) precies zo in de 
bediening functioneren als Jezus. En dat leidt tot de verbazing van de Joodse leiders over de 
vrijmoedigheid en het gezag van de apostelen, zoals we dat lazen in Handelingen 4.

Jezus werd ook eerst vervuld door de Heilige Geest. Je kunt dat lezen in Lucas 4 met daarbij ook de
beproeving van 40 dagen in de woestijn. En direct daarna krijgt Jezus de gelegenheid om in een 
synagoge uit Jesaja 61 voor te lezen - en dat gaat precies over zijn opdracht - de missie van Jezus. 
Lees maar mee: "De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het 
goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een 
genadejaar van de Heer uit te roepen." (NBV) Jezus legt later uit dat dit allemaal uitingen zijn van 
het Koninkrijk van God dat op aarde begint door te breken. 

Discipelschap heeft dus alles te maken met toegerust worden om Gods Koninkrijk te 
vertegenwoordigen in deze wereld. Wij denken vaak: discipelschap is praktisch maken dat je 
gelooft - dus geloven van binnen en doen van buiten. Daarmee ligt het accent al snel op 
gehoorzaamheid - geen verkeerde dingen doen - actief zijn in de kerk - evangeliseren. Voor we het 
in de gaten hebben, komt er dan weer een moeten en nieuwe wetten en verplichtingen. En ook een 
ongezonde tweedeling: Christenen die lauw zijn en Christenen die discipel zijn. We hebben dan 
geen zicht op het grote plan van God - Gods missie die groter is dan verlossing van zonde.
Die missie is: dat wij regeren namens Hem - dat Gods Geest krachtig door ons heen werkt - zoals 
bij Jezus. Dat is inspirend en niet verplichtend. Dat is motiverend en niet ontmoedigend. Dat is 
bekrachtigend en niet verlammend.  Wie is al deel van die missie? Wie is al begonnen om dat te 
leren? Wie wil meer daarvan leren?

De Bijbel eindigt met dezelfde toonzetting: God regeert weer in een nieuwe hemel en aarde - en wij 
hem Hem! Lees maar mee: "Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en 
van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen 
zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp
of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als 
koningen heersen tot in eeuwigheid." (Openbaring 22:3-5, NBV) Pas dan is alles hersteld - dan is de
missie van God geslaagd - dan is zijn koningschap over alle dingen hersteld - dan is zijn 
koningschap door ons heen hersteld.

Ik wil met jullie een gebedsmoment hebben. En dat is een beetje anders dan anders. Ik wil namelijk 
dat jullie bidden voor jezelf en voor je eigen omstandigheden en leven en toekomst. Je zou het 
volgende kunnen bidden: Gods bedoeling voor mij is dat ik regeer in dit leven over dat wat Hij mij 
toevertrouwt. Ik ben een kind van God - ik ben dus ook een kind van de Koning. Ik zegen mijzelf - 
ik zegen mijn toekomst - ik zegen mijn omstandigheden. Jezus, ik wil leven zoals U. Vul mij met de
Heilige Geest. Rust mij maar toe. Vul me met een nieuw vuur, een nieuw enthousiasme, een nieuwe
verwachting, een diepe overtuiging, een zicht op mijn toekomst. Laat mij zien wat mijn 
persoonlijke missie is in het licht van uw missie. Spreek tot mij en leidt mij op de weg die ik ga.

Lied 124: "Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.  Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Gelovend ga ik 
eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van 
overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam."


