HET LEVEN VAN JEZUS LES 16  JEZUS OMSCHRIJFT
DISCIPELSCHAP
MATTHEÜS 14:13-17, 20-27

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen wat het kost om Christus te volgen, zichzelf te
verloochenen en Hem te volgen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te vertellen wat de Vader bekend maakte aan Petrus.
Te verklaren waarom Jezus Petrus berispte.
Te beschrijven wat het betekend om aan jezelf te sterven, je kruis op te nemen en Christus te volgen.
Uiteen te zetten welke moeilijkheden de discipelen ondervonden in het begrijpen van de kostprijs van
discipelschap.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”





Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg Christus.
Bedenk de dingen van God.
Verheug je naar de terugkeer en beloning van Christus.

VOLGENDE WEEK

JEZUS VERANDERT VAN GEDAANTE
Lees Mattheüs 17:1-8
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND

Zelfs nadat ze meer dan twee jaar met Jezus hadden opgetrokken, twijfelden de discipelen nog steeds aan
Jezus. Net als de menigte en de Farizeeën, hadden de discipelen geen standvastig vertrouwen dat Jezus de
Christus, de Zoon van God was. Zelfs niet na het zien van Zijn wonderen en het horen van Zijn onderwijs. Als de
discipelen nu nog steeds niet zeker waren over de identiteit van Jezus, hoe sterk zou hun geloof dan zijn
geweest toen Jezus hun onderwees dat Hij Zijn aards Koninkrijk niet zou stichten voordat Hij gekruisigd zou
worden, terug uit de doden zou opstaan en terugkeren naar de hemel? Zouden ze bereidt zijn geweest om de
kostprijs te betalen om een stervende Messias te volgen? Voordat Jezus Zijn dood en opstanding bekend
maakte aan Zijn discipelen, maakte de Vader hen bekend dat Jezus de Christus, de Zoon van God was.

Het antwoord van de discipelen geeft exact weer hoeveel verwarring er heerste rondom de persoon Jezus
(Matt.16:14). Gelijkaardig aan Herodes Antipas (Matt. 14:1-2), dachten sommigen dat Jezus de uit de doden
verrezen Johannes de Doper was. Anderen dachten dat Hij de Elia was, wiens komst voor de Dag des Heren
werd voorspeld door Maleachi (Mal.4:5). Nog anderen dachten, beïnvloed door de Joodse Apocriefen, dat
Jezus mogelijk Jeremia was, wiens komst vooraf ging aan die van de Messias. Aanvullend aan deze ideeën
onderwezen de Joden dat Jezus eender welke Oudtestamentische verrezen profeet kon zijn (Luk.9:19).
Opmerkelijk verwijzen al deze identificaties naar verwachte voorlopers van de Messias, maar niet naar de
Messias zelf. Nadat de discipelen Jezus’ vraag hadden beantwoord vroeg Hij hun: “Maar u, wie zegt u dat Ik
ben?” (Matt.16:15).
Als antwoord op Jezus’ vraag beleed Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matt.16:16).
Zowel Johannes de Doper als Jezus’ discipelen hadden eerder beleden dat Jezus de Messias was (Joh.1:34, 41,
49), maar beiden getuigden later van twijfel, wanneer ze Jezus bediening vergeleken met hun eigen
verwachtingen van de Messias. Net als de rest van Israël waren de discipelen verward over Jezus’ ware
identiteit. Ondanks zijn gebrek aan geloof en verhard hart, beleed Petrus dat Jezus de Messias was. Zijn
zekerheid kwam niet van mensen (“vlees en bloed”), noch van zichzelf of enig ander mens, maar van de Vader
zelf die de ware identiteit van Jezus openbaarde (Matt.16:17). God had ervoor gekozen om Petrus te zegenen
(en hoogstwaarschijnlijk ook de andere discipelen) met de zekerheid dat Jezus de Messias was. Tegelijkertijd
was de rest van de Joodse bevolking bezig met het gissen naar welke profeet er verrezen was.
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Openbaring van Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:13-17)
Met nog ongeveer zes maanden van Zijn aardse bediening in het vooruitzicht, bracht Jezus meer en meer tijd
door in het heidens gebied om confrontatie met de Joodse leiders te voorkomen en meer tijd met Zijn
discipelen te kunnen doorbrengen. Terwijl Jezus en Zijn discipelen in het gebied van Caesarea Filippi waren
(Matt.16:13), ongeveer 40km noordoost van het Meer van Galilea en enkele kilometers van de berg Hermon,
had Jezus net een tijd van eenzaam gebed beëindigd (Luk.9:18). Terwijl Hij alleen met Zijn discipelen onderweg
was (Mark.8:27), vroeg Jezus hun: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” (Matt.16:13).
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Ondanks dat ze Jezus’ wonderen hadden gezien, aarzelden de discipelen of ze moesten geloven dat Hij de Zoon
van God was of eerder aan Hem moesten twijfelen. Nadat ze met een verhard hart hadden toegekeken naar
het spijzen van de 5000 (Mark.6:52), testte Jezus hun inzicht in Hem door op het water te wandelen
(Matt.14:22-23). Eerst dachten de discipelen dat Jezus een spook was, maar daarna prezen ze Hem als Zoon
van God. Net toen de discipelen eindelijk de waarheid van Jezus’ identiteit leken beet te hebben, getuigden ze
opnieuw van hun ongeloof. Toen Jezus hen uitdaagde om de tweede grote menigte te voeden, gaven de
discipelen opnieuw blijk van hun onkunde in de plaats van zicht tot Jezus te wenden (Matt.15:32-39). Toen
Jezus hun verder waarschuwde voor “het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën” (Matt.16:6), dachten
de discipelen dat Jezus boos was omdat ze geen brood hadden meegenomen voor tijdens de reis (Matt.16:7).
Jezus beschuldigde de discipelen van “kleingelovig” te zijn (Matt.16:8), verharde harten te hebben (Mark.8:17)
en ogen die niet kunnen zien en oren die niet kunnen horen (Mark.8:18). Zelfs nadat ze Jezus in twee
gebeurtenissen duizenden mensen hadden zien spijzen, waren de discipelen nog steeds bezorgd dat ze niet
voldoende voedsel hadden. Ze misten de geestelijke waarheid die Jezus hun onderwees (Matt.16:9-12;
Mark.8:19-21).

Openbaring van dood en opstanding van Christus (Mattheüs 16:20-23)
Zowel in Mattheüs 16:20, als in parallelpassages Markus 8:30 en Lukas 9:21, verbood Jezus Zijn discipelen om
anderen te vertellen dat Hij de Christus was. Jezus wist dat er niets goeds zou voortkomen wanneer de menigte
Zijn ware identiteit zou vernemen. De menigte had Jezus al vele wonderen zien doen en was nog steeds niet
bereid om Hem te volgen. Ze wilden Hem dwingen tot koning (Joh.6:15), maar wilden zich niet aan Hem
onderwerpen. De menigte wilde Jezus niet als haar geestelijke leider en nu was het nog niet de tijd voor Jezus
om haar fysieke leider te zijn. In de plaats van tot koning gemaakt te worden zei Jezus tot Zijn discipelen “dat
Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt” (Matt. 16:21). De
openbaring van de Vader over Jezus als de Christus, werd gevolgd door de openbaring van de Zoon over wat Hij
moest lijden als de Christus.

Openbaring van de kostprijs en beloning van het volgen van Christus (Mattheüs 16:24-27)
De openbaring van de Vader over Jezus als de Messias en de openbaring van Jezus over Zijn komend lijden,
dood en opstanding daagde de verwachtingen van de discipelen uit. De discipelen volgden Jezus en
verwachtten dat ze hem zouden dienen wanneer Hij zou regeren als koning, maar nu leerde Hij dat hun koning
verworpen zou worden en gedood. Ineens moet het volgen van Christus prijziger hebben geleken dan de
discipelen aanvankelijk in gedachten hadden toen ze kozen om Hem te volgen.
Jezus wist dat het zijn van Zijn discipel iets prijzig was en Hij presenteerde deze kost aan Zijn discipelen door te
zeggen: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij
volgen” (Matt. 16:24). Het zijn van een discipel van Jezus, vereist dat iemand zichzelf verloochent (weigeren om
toe te geven aan eigen ik-zuchtige verlangens), zijn eigen kruis opneemt (bereid zijn om eender welke prijs te
betalen omwille van Christus) en het volgen van Christus (je eigen wil onderwerpen aan de wil van Christus).
Ondanks dat de kostprijs van het worden van een discipel van Jezus hoog is, is er geen enkele andere manier
om iemands leven te redden. Als iemand zijn eigen leven tracht te behouden en voor zijn eigen plezier leeft, zal
hij het uiteindelijk verliezen en veroordeeld worden (16:25). De enige mensen die leven vinden, zowel in deze
tijd als in de komende tijd, zijn degenen die bereid zijn om hun eigen leven te verliezen door zichzelf te
verloochenen, hun kruis op te nemen en Jezus te volgen. Jezus benadrukte hetzelfde punt door te vragen: “Wat
baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als
losprijs voor zijn ziel?” (16:26). Toen de discipelen besloten de Messias te volgen, dachten ze aanvankelijk dat
ze de wereld zouden winnen. Nu prikkelde Jezus de discipelen dat ze enkel hun ziel konden redden door de
wereld te verliezen. Zij die zichzelf verloochenen, hun kruis opnemen en Christus volgen zullen niet enkel hun
ziel redden, maar ook beloond worden wanneer Christus terugkomt. Jezus zei Zijn discipelen dat wanneer Hij
zou terugkeren “in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen”, “Hij ieder (zou) vergelden naar zijn daden”
(Matt.16:27).
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De vermaning van Jezus naar Petrus was ernstig. Jezus zei: “Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok
voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen” (Matt. 16:23). Petrus had
onwetend bijgedragen aan satans plan om te voorkomen dat Jezus de straf zou dragen voor de zonden van
mensen. Omdat hij “niet de dingen van God” bedacht, trachtte Petrus eigenlijk Jezus over te halen om het kruis
te verzuimen. Zijn mensgericht beeld van de Messias bevatte niet Gods plan voor Zijn lijden, dood en
opstanding. Satan had eerder al getracht Jezus te verleiden om Gods plan te verzuimen en nu plaatste Petrus
een ander struikelblok voor Jezus’ gehoorzaamheid. In de plaats van zijn Meester te dienen, functioneerde
Petrus door zijn mensgericht denken als een handlanger van satan.
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Petrus was gechoqueerd toen Hij Jezus’ voorspelling hoorde over wat er te wachten stond. Gelovend dat hij
beter wist dan Zijn Heer “begon (hij) Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met
U gebeuren!” (Matt.16:22). Petrus beeldde zich dwaas in dat Jezus Zich vergiste, dus nam hij de vrijmoedigheid
om zijn Meester te vermanen. Petrus geloofde in een Messias die een koninkrijk op aarde zou oprichten, niet in
een Messias die gedood zou worden. Na de begunstigde te zijn geweest van Gods soevereine genade, wilde
Petrus God niet soeverein laten zijn. Op verschillende manieren was Petrus net hetzelfde als de menigte die
Gods koninkrijk in menselijke termen wilden. Petrus geloofde, maar zijn geloof was geen volgroeid vertrouwen
in de dood en opstanding van Christus.

Conclusie
De openbaring van de Vader over de identiteit van de Zoon als de Messias, werd al gauw gevolgd door de
openbaring van de Zoon over het plan van de Vader dat de Messias zou worden verworpen, zou lijden en uit de
doden zou opstaan. De discipelen waren gezegend geweest met de kennis dat Jezus de Messias was, maar ze
moesten deze kennis ook beantwoorden door Hem trouw te volgen, ongeacht de kostprijs hier op aarde. Hem
volgen betekende aan zichzelf sterven, hun kruis opnemen en als Christus worden. Hoewel het zijn van een
discipel van de Messias prijziger was dan de discipelen aanvankelijk dachten, toch was het volgen van Jezus de
enige manier om hun ziel te redden. De kostprijs op aarde zou groot zijn, maar ze konden zich verheugen en
vooruit zien naar hun beloning bij de komst van Christus.

MOEILIJKE WOORDEN
Begunstigde
Verzuimen

Elke persoon die geniet van een voordeel, een voorrecht of een recht.
Nalaten wat men moet doen, niet komen waar men moet zijn.

Over de volgorde in het Nieuwe Testament zijn katholieken en protestanten het wel eens. Katholieken
beschouwen Hebreeën, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes, Jakobus, Judas en Openbaring als deuterocanoniek. Er
bestaan ook apocriefe geschriften bij het Nieuwe Testament, maar die zijn niet bij de Statenvertaling
opgenomen. Het gaat hierbij om werken als het Evangelie van Thomas en de Oden van Salomo.
Tijdens de Synode van Dordrecht werd uitgebreid gediscussieerd over de opname van de apocriefen in de
Statenvertaling. In de eerste druk werden de boeken voorafgegaan door een Waerschouwinge aen de lesers,
waarin de onwaerachtige, fabeleuse, ende met de Canonijke boecken strijdende saken in de apocriefen worden
opgesomd.
De apocriefen zijn voornamelijk in het Grieks overgeleverd. Een aantal ervan zijn hoogst waarschijnlijk
oorspronkelijk in het Hebreeuws opgetekend, maar doordat ze door joodse schriftgeleerden niet tot de
Tenach, de Joodse Bijbel, werden gerekend zijn veel van die oerversies verloren gegaan. Van Jezus Sirach is wel
een Hebreeuwse versie bewaard gebleven.
De apocriefen in de Statenvertaling:
 3 Ezra
 4 Ezra
 Tobit (Tobias)
 Judith
 Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo)
 Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
 Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
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Apocriefe geschriften
Het woord apocrief komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften worden religieuze
teksten bedoeld die niet tot de officiële Bijbelteksten (canon) gerekend worden. De meeste zijn ontstaan
tussen de tweede eeuw voor en na Christus. De term werd geïntroduceerd door Hieronymus (ca. 342-420), die
er de boeken mee bedoelde die wel opgenomen waren in de Griekse Septuaginta maar niet in de Hebreeuwse
Bijbel.
Tussen rooms-katholieken en protestanten bestaat verschil van mening over welke oudtestamentische boeken
nu apocrief zijn en welke niet. De katholieken rekenen Tobias, Judith, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, 1 en 2
Makkabeeën en enkele hoofdstukken en aanhangsels van Daniël en Esther wél tot het Oude Testament, en
noemen die geschriften DEUTEROCANONIEK. Onder de apocriefe boeken van het Oude Testament verstaan zij
3 Makkabeeën, 3 en 4 Ezra en het Gebed van Manasse. De protestanten zien al deze geschriften als apocrief.
Andere, meestal later opgedoken geschriften noemen zij PSEUDEPIGRAFEN.
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INTERESSANTE WEETJES










Esther (apocriefe deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna (Dan. 13) Bel en de draak (Dan. 14)
Gebed van Manasse
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
3 Makkabeeën

Waar is 2 Ezra? Dat zit zo: in de Joodse Tenach waren de boeken die we nu kennen als Ezra en Nehemia één
boek. Christelijke edities maakten er twee van, in de Vulgaat (382-405 n.C.) 1 Ezra en 2 Ezra genaamd. Vandaar
dat de apocriefe Ezra's tellen vanaf 3.
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Bron: http://www.statenvertaling.net

BIJBELLES
INLEIDING
Kun jij je voorstellen hoe het voor de discipelen geweest moet zijn om op deze aarde met de Zoon van God te
wandelen? Welke dingen zouden ze gezien hebben en hoe enthousiast zouden ze geweest zijn voor de dagen
van Zijn komende koninkrijk/ maar wat nu als de Messias zich naar jou gekeerd had en zei dat de kostprijs van
het volgen van Hem het opgeven van je eigen leven was? Zoals het was voor de discipelen, was dit nieuws
schokkend en hard om te horen. In de les vandaag legt Jezus aan Zijn discipelen uit wat er nodig is voor iemand
die Hem wenst te volgen. Hoe vatten de discipelen wulk nieuws op? Laten we eens zien hoe de discipelen
reageerden op deze kostprijs van het volgen van Jezus, de Zoon van God.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat vraagt Jezus van Zijn discipelen aan het begin van de tekst?
Hoewel Jezus alle dingen perfect weet, wilde Jezus dat Zijn discipelen waarlijk overwogen wie het was
die ze volgden. Dus vraagt Jezus hen in vers 13, “Voor wie houden ze de Mensenzoon eigenlijk?” (Of de
HSV vertaling: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?”) Het antwoord van de
discipelen laat zien hoe verward mensen waren over de identiteit van Jezus. Sommigen geloofden dat
Hij Johannes de Doper was die teruggekeerd was. Anderen dachten dat Jezus een voormalig profeet
was, zoals Elia of Jeremia die weer tot leven gekomen waren. Uit al deze reacties bleek dat de wereld
Jezus niet als de Messias, waar ze op wachten, geaccepteerd hadden.
 Wat had God aan Petrus bekendgemaakt?
Petrus antwoorde op Jezus’ vraag door te zeggen, “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!”
(Matt.16:16). Petrus was niet zoals de rest van Israël, verward over wie Jezus was. Hij wist dat Jezus de
Zoon van God was. Jezus verklaarde dat Petrus er zeker van was, niet omdat zomaar iemand het hem
had verteld, maar omdat God de Vader hem de waarheid over Jezus’ identiteit had bekendgemaakt.
Terwijl de rest van Israël bleef raden wie Jezus was, had God Petrus gekozen om hem te zegenen dat
hij zou begrijpen dat Jezus de Messias was.
 Wat was er zo schokkend aan wat Jezus zei dat er met Hem zou gebeuren in de toekomst?
Nadat met het er over eens was dat Jezus de Zoon van God was, gaat Jezus verder met te vertellen
wat er met Hem moet gebeuren in de dagen die komen. Als de Zoon van God, zou Jezus vele dingen
gaan lijden in Jeruzalem, waar Hij gedood zou worden en daarna uit de dood zou opstaan. Jezus had
Zijn discipelen bekend gemaakt wat Hij als Zoon van God moest doen. Als Gods Zoon was Jezus naar
de aarde gestuurd om te sterven door de handen van de mens, zodat Hij met Zijn leven de straf van de
zonde kon wegnemen.
 Wat was de reactie van Petrus op hetgeen wat Jezus zei dat Hij ging doen?
Petrus was geschokt toen hij Jezus’ beschrijving, van wat er stond te gebeuren, hoorde. Dat Jezus
moest lijden en sterven ging niet goed samen met wat hij en de discipelen zich voorgesteld hadden hoe
Jezus koninkrijk er uit zou zien. Ze hadden zich ingebeeld dat Jezus als koning en hoofd over de gehele
aarde zou zijn, niet afgewezen en daarna vermoord. Petrus weigerde te luisteren naar wat Jezus te
zeggen had en koos er voor om Hem te berispen. Voor Petrus kon zoiets nooit met Jezus gebeuren.
 Waarom berispt Jezus Petrus voor zijn reactie op Gods plan?
In plaats van dat hij liet zien dat hij om Jezus gaf, liet Petrus’ reactie zien dat hij eigenlijk Gods plan
voor Zijn Zoon niet accepteerde. In plaats van het accepteren dat de Zoon van God gestuurd was om
voor de zonden van de wereld te sterven, wilde Petrus dat Gods plan was zoals hij dacht dat het beste
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Openbaring van Christus, de Zoon van de levende God (Matt.16:13-17)
 Openbaring van het sterven en de opstanding van Christus (Matt.16:21-23)
 Openbaring van de kostprijs en de beloning van het volgen van Christus (Matt.16:24-27)



SAMENVATTING
De bekendmaking van de identiteit van de Zoon door de Vader, werd gauw opgevolgd door de openbaring van
de Vaders plan door de Zoon dat de Messias afgewezen zou worden, zou lijden en gedood zou worden. De
discipelen waren gezegend met de kennis dat Jezus de Messias was, maar ze moesten hierop reageren door
getrouw Hem te volgen, ongeacht de kostprijs. Het volgen van Jezus vereiste dat zij zichzelf verloochenden,
hun kruis opnamen en werden zoals Christus. Hoewel het discipel-zijn van Christus een grotere kostprijs was
dan de discipelen zich ooit hadden kunnen indenken, is de enige manier dat hun ziel verlost zou worden was
door Hem te volgen. De kostprijs op aarde zou groot zijn, maar ze mochten zich verheugen en voorwaarts zien
naar hun beloning bij de terugkomst van Christus.
Wat er van de discipelen geëist werd, wordt ook vereist van iemand die vandaag Jezus wenst te volgen. Iemand
die wenst leven te vinden in Jezus, moet begrijpen en ondergeschikt zijn aan de waarheid, dat Hij naar de aarde
gestuurd was om te sterven voor de zonden van de mens. Eens hij of zij Gods plan voor Zijn Zoon heeft
begrepen, wordt een ieder opgeroepen eenzelfde kostprijs, die Jezus vertelde aan de discipelen, te betalen.
Want alle Christenen verloochenen zichzelf waarlijk, nemen hun kruis op en volgen Christus. Als iemand
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was. Petrus dacht dat wat hij dacht dat gedaan moest worden, beter was dan God deed. Deze
weigering om Gods plan te accepteren was een grote zonde in Jezus’ ogen en het liet in Petrus’ leven
veel trots zien. Daarom berispt Jezus Petrus, door te zeggen, “Weg, jij Satan, uit mijn ogen! Je staat me
in de weg, want je bent niet bedacht op wat God wil, maar op wat de mensen willen” (Matt.16:23).
Omdat Petrus Gods plan niet accepteerde, beschuldigde Jezus Petrus er van dat hij satans, de vijand,
werk deed. Zoals satan, probeerde Petrus Jezus te weerhouden om de straf van de zonde van de mens
op het kruis te dragen.
Welke kostprijs zegt Jezus dat er nodig is van degene die Hem wensen te volgen?
Dat Jezus zou sterven voor de zonden van de wereld was het ultieme voorbeeld van gehoorzaamheid
aan God. Als iemand als discipelen Jezus wil volgen, zegt Jezus dat zij Zijn voorbeeld moeten volgen.
Jezus vertelde Zijn discipelen dat dit zelfverloochening vereist, hun eigen kruis opnemen en Hem
volgen. Dit betekend dat als iemand wenst om leven in Jezus te hebben, dat ze moeten weigeren om te
leven volgens wat zij zelf graag willen, gewillig zijn om elke prijs te betalen voor Jezus, net als dat Hij
gewillig was om voor hen te betalen en hun leven ondergeschikt te maken aan wat God wilde dat ze
deden. Hoewel dit een grote kostprijs is om Gods discipelen te worden, is er geen andere manier om
verlost te worden.
Wat is de beloning voor degene die Hem volgen?
Jezus vertelde Zijn discipelen, dat de enige mensen die het leven vonden, degene zijn die gewillig zijn
om zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen en Christus volgen. Alleen door het opgeven van
aardse dingen, kan een persoon verlossing ervaren in Jezus Christus. Dit opgeven van dingen is een
waar kenmerk van een berouwvolle Christen. Alle anderen die achter de dingen van de wereld zoeken,
zullen in de hel voor eeuwig veroordeeld worden voor hun zonden. Zij zullen alles verliezen, omdat zij
zichzelf niet verloochenden en Christus niet gehoorzaam waren.
Welke moeilijkheden kwamen de discipelen tegen in het begrijpen van Jezus’ dood en de kostprijs
van het discipelschap?
De moeilijkheden die de discipelen hadden met wat Jezus vertelde, was hetgeen wat Jezus vertelde
over Zijn dood en de kostprijs van discipelschap. Dit is tegenovergesteld van wat zij oorspronkelijk
verwachten bij de komst van de Messias. De discipelen waren Jezus gevolgd en hadden verwacht om
Hem te dienen wanneer Hij als Koning zou regeren, maar nu leerden ze dat hun Koning afgewezen en
gedood zou worden. Dit leek onwaarschijnlijk voor hen. Ook, toen de discipelen voor het eerst de
Messias volgden, dachten ze dat ze de hele wereld zouden krijgen. Jezus daagde hun nu uit dat alleen
door de wereld op te geven dat ze waarlijk hun zielen konden redden en discipelen van Hem konden
zijn.
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gehoorzaam is aan deze oproep tot discipelschap, zal hij of zij eeuwig leven ontvangen in Jezus Christus. Door
deze oproep, om zichzelf te verloochenen, af te wijzen, betekend dit dat zij hun leven zullen verliezen en
geoordeeld worden voor hun zonden. Mogen allen die beweren dat dat ze Christus volgen en liefhebben, zien
of ze werkelijk hun zelfzuchtige verlangens voor deze wereld werkelijk verloochend hebben. Zonder de
zelfverloochening is iemand niet een waar volgeling van Jezus Christus.

CRÈCHELES
Jezus wandelde met Zijn discipelen.
Soms deden hun voeten pijn van al dat stappen.
Toch wilden ze graag bij Jezus zijn.
Jezus zou de koning worden van Israël, dachten ze.
En als Jezus koning was, dan zouden zij Zijn dienaren worden.
Wat spannend!
Wanneer zou het nu eindelijk gaan gebeuren?
Wanneer zou Jezus op de troon gaan zitten?

De discipelen begrepen er niets meer van.
Hun koning zou moeten sterven?!
Daarom legde Jezus nog iets anders uit aan hen.
“Als jullie Mij willen volgen”, zei Jezus tegen Zijn discipelen, “dan moeten jullie stoppen met aan jezelf te
denken, alles willen geven wat God van je vraagt en doen wat Ik zeg!”
Wow, dat was niet niks.
Jezelf niet meer het allerbelangrijkste vinden, dat is moeilijk want we houden zoveel van onszelf.
Alles willen geven aan God, dat is niet gemakkelijk want veel dingen houden we liever voor onszelf.
Altijd doen wat Jezus zegt, dat is soms vervelend omdat we soms andere dingen willen doen.
“Maar,” zei Jezus, “dat is niet alles. Ik geef jullie iets heel kostbaars in de plaats. Iemand die Mij volgt, die mag
voor altijd dicht bij Mij leven. En daarbij beloof ik iedereen die Mij volgt een grote beloning te geven als ik
terugkom om jullie te halen.”
Wat een grote beloning!
Ook jij kunt veel vreugde krijgen in je hart wanneer je kiest om Jezus te volgen.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn en kost je veel moeite.
Maar de beloning die Jezus voor je heeft, is veel meer waard dan alle schatten op aarde.
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“De tijd is stilaan aangebroken dat Ik veel pijn ga hebben,” zei Jezus, “de mensen zullen mij gaan gevangen
nemen, veel slaan en doden. Maar na drie dagen zal ik terug levend worden gemaakt!”
De discipelen staarden vol verbazing naar elkaar.
“Dat kan toch niet!” dachten ze, “onze koning dood? Wie gaat er dan regeren op de troon?”
Petrus dacht dat Jezus zich vergiste en nam Hem even apart.
“Meester”, zei Petrus, “wees maar niet bang, dat zal nooit gebeuren.”
Jezus werd bood op hem en zei: “Petrus, jij denkt dat jij het beter weet dan God zelf? God heeft dit allemaal
beslist en dat kan niemand tegenhouden.”
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Jezus wist dat de discipelen wilden dat Jezus koning werd.
Maar Hij wist ook dat de discipelen nog niet alles wisten.
Daarom ging Hij hun iets nieuws leren.
“Mannen”, zei Jezus, “kom eens bij me, Ik moet jullie iets vertellen.”
Al gauw kwamen de discipelen rondom Jezus staan.
Wat zou Hij hun gaan vertellen?
Zou Hij nu eindelijk gaan zeggen dat Hij de koning ging worden?

MEMORIEVERS
Matt.16:24

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 14)?
Dit vers kan aangeleerd worden door de melodie van het lied “Broeder Jacob” te gebruiken. Zing het op de
volgende wijze: Mattheüs 16 – vers 24 – Toen zei Jezus – tegen Zijn discip’len – als iemand achter Mij (aan) wil
komen – moet hij zichzelf verlooch’nen – zijn kruis opnemen – en Mij volgen.
"Broeder Jacob, Broeder Jacob"
"Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?"
"Hoor de klokken luiden! Hoor de klokken luiden!"
"Bim Bam Bom, Bim Bam Bom"

Wat staat er in de weg?
In de les zullen we ontdekken dat het volgen van Christus niet een keus is die licht genomen moet worden.
Jezus eist dat we steeds onszelf verloochenen en de gevolgen van het volgen van Hem overwegen.
Menselijkerwijs is dit een obstakel voor sommige mensen die Christus zouden willen volgen, maar niet over
deze twee vereisten voor verlossing willen stappen. Laat de kinderen hindernissen of verkeersborden zien die
een obstakel of versperring op de weg tonen. Vraag de kinderen welke dingen er soms in de weg staan om
Jezus te volgen in het dagelijks leven, bv. ze willen niet stoppen met zondigen, ze willen alleen doen wat zij
willen en niet wat God wil. In de les vandaag laat Jezus twee obstakels zien die in de weg staan om Hem te
volgen. Na de les zou het goed zijn om terug te komen op deze discussie en de kinderen er aan te herinneren
dat we Christus niet kunnen volgen, terwijl deze hindernissen in de weg staan. Dus hoe kunnen deze
hindernissen worden overkomen of verwijderd? Alleen het geloof, dat komt als een geschenk van Gods genade
kan zulke behoorlijke obstakels overkomen, wij kunnen dit niet door ons eigen inspanning. Wij kunnen God
vragen om ons dit geloof te schenken.
Verborgen en bekend maken
In de les vandaag zien we dat Jezus’ identiteit niet voor iedereen duidelijk was, maar God maakt het eenvoudig
door de belijdenis van Petrus. Laat de lesgever delen van een afbeelding van een persoon bekend maakt.
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Het kruis
Deze week zien we het belang van Christus’ dood, welke de straf voor de zonde betaalde, iets wat zelfs de
discipelen niet ten volle realiseerden. Daarom geeft Christus het ultieme voorbeeld van wat het kost om te
leven voor de glorie van God en Hij verwacht niet minder van Zijn discipelen. Hoewel het kruis kwam om
vandaag de dag vele dingen te symboliseren, symboliseerde het in de eerste eeuw maar een ding – een wrede
en vernederende dood. Jezus roept Zijn discipelen op om steeds zichzelf te verloochenen en de kostprijs te
berekenen in het volgen van Hem. Bespreek met de kinderen enige kosten van het volgen van Christus, bv. wij
kunnen niet altijd doen wat we willen, we kunnen niet altijd doen wat andere kinderen doen, we kunnen
bespot of afgewezen worden, etc. Het kan goed zijn om de kinderen voor te stellen aan en te bidden voor enige
Christenen over de wereld die vervolgd worden en zelfs vermoord worden voor hun geloof in Christus.
Vandaag zullen we ontdekken waarom de kostprijs het waard is.
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Wanneer de delen van de afbeelding bekend worden, vraag je de kinderen wie het is. In de les zullen we zien
hoe God bekend maakte wie Jezus is.

Jezelf verloochenen
Een groot deel van deze les gaat over de oproep om jezelf te verloochenen. Neem de tijd om na de les met de
kinderen te spreken over enige dingen die zij kunnen verloochenen deze morgen. Enige van die dingenmoeten
de liefde voor geld of ander materiaal zijn, een verlangen om jezelf te behagen (wat ik wil over hetgeen wat de
ander nodig heeft plaatsen), een liefde om anderen te behagen, etc. al deze verlangens zijn van nature
egoïstisch en zouden aan de kant gezet moeten worden en te vervangen met een liefde voor Christus. In het
verloochenen van onszelf verlangen niet langer om onszelf te behagen, maar om God te behagen. Dit is een
fantastische gelegenheid om te wijzen op de zelfzuchtigheid, waar we toe worden opgeroepen om er van af te
keren, als we er naar verlangen om Christus te volgen.

KNUTSELWERKJES
Waardevolle munt
Geef elk kind een kopie van het blad “Kostbare munt” en een stevig vel papier. Dit knutselwerkje dient om de
kostprijs van het discipelschap op te nemen te benadrukken. Laat de kinderen langs de omtrek van elke cirkel
knippen. Gebruik een cirkel om een derde cirkel over te trekken op het stevig vel papier. Deze mogen ze
uitknippen. Plak de papieren cirkels op elke kant van de cirkel uit het stevige papier om een munt te maken.
Laat de kinderen de afbeeldingen, die de wereld en hun ziel voorstellen, inkleuren en laat hen het vers uit
Matt.16:26a opschrijven, “Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint maar daarmee zijn leven
verspeelt?” Laat hen dit rond de cirkel van de wereldkant van de munt doen. En Matt.16:26b, “Of wat kan hij
geven in ruil voor zijn leven?” rond de cirkel van de ziel kant van de munt. Gebruik de kostbare munt om de
kinderen er aan te herinneren dat ze zichzelf moeten verloochenen om Christus te volgen.
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Wat is meer waard?
Creëer een lijst met paren van voorwerpen die ongeveer dezelfde waarde hebben. Geef de kinderen de namen
van de twee voorwerpen. Je kunt beginnen met de voorwerpen die weinig waarde hebben en doorgaan tot je
bij het meest waardevolle komt. Vraag de kinderen wat meer waarde heeft. (Bv. “Wat is meer waard, een
appel of een Euro?”) De lesgever kan ook afbeeldingen of voorwerpen meebrengen om dit te illustreren. Vraag
daarna aan de kinderen wat moeilijker is om op te geven. Leg uit dat hun ziel veel meer waard is dan wat de
wereld ook maar te bieden heeft. Leg uit dat er sommige mensen zijn die zouden willen en hun ziel opgeven
voor de dingen van de wereld. Jezus zegt dat om Hem te volgen dat we onszelf moeten verloochenen, ons kruis
meten opnemen en Hem volgen. Als we de dingen van de wereld opgeven, winnen we iets wat veel
waardevoller is – onze ziel.
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Neem je kruis op
Jezelf verloochenen en Christus volgen vereist toewijding. Dit begrip van toewijding kan misschien voor
kinderen moeilijk zijn om te begrijpen. Om dit begrip van toewijding te illustreren, kun je met de kinderen over
oorlog spreken. Vele mensen gaan elke dag de oorlog in. Deze personen zijn volledig toegewijd aan en specifiek
persoon ofwel een doel. Ze verloochenden alle voorrechten voor zichzelf, waar wij thuis van genieten (een
warm bed, een huis, voedsel, familie, etc.) Hoewel het zelfs hun eigen leven kan kosten, zijn ze bereid om te
doen wat nodig is in de strijd voor hun leider. Dit is ware toewijding, die we elke dag kunnen zien bij mensen
die de oorlog ingaan om voor hun land te strijden. Deze manier om zichzelf te geven en volle toewijding te
hebben is precies wat Jezus vereist van degene die Hem vandaag willen volgen. Als iemand van zichzelf minder
dan 100% toegewijd is, zijn niet werkelijk een volgeling van Jezus Christus.
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Hindernissen tot discipelschap
Jezus roept iedereen op, die verlangt om Hem te volgen, om zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en
Hem te volgen. Er zijn vele dingen in de wereld die een wegversperring zijn voor de verlossing van een persoon.
Mensen kunnen eerder verlangen om de wereld te winnen, dan Christus te volgen.
Geef elk kind een kopie van het blad “Hindernissen tot discipelschap.” Vraag hen de dingen uit te knippen
waarvan zij denken dat het hindernissen voor een persoon kunnen zijn om zichzelf te verloochenen, zijn kruis
op te nemen en Christus te volgen. Leg aan de kinderen uit dat het opgeven van de dingen van de wereld een
persoon niet verlost, maar het is een vereiste van een ware volgeling van Christus.

Wie is Jezus?
Jezus vroeg Zijn discipelen wie de mensen dachten wie Hij was en hun antwoord onthult de verwarring rond
Jezus’ ware identiteit. Sommigen zeiden dat Hij Johannes de Doper was, die terug uit de dood gekomen was.
Johannes was de grootste profeet in Jezus’ dagen en was erg geliefd bij de mensen, voordat hij door Herodes
onthoofd werd. Als hij uit de dood was teruggekeerd, zou dit verklaren waarom Hij zulke grote wonderen deed.
Anderen dachten dat het Elia was. Dit is ook te verwachten, aangezien Elia vele wonderen had gedaan en het
was voorspeld dat de komst van Elia voor zou gaan aan de komst van de Heer (Mal.4:5). Toch zeiden anderen
dat het Jeremia was waarvan de joodse apocrieve boeken zeiden dat hij voor de komst van de Messias zou
komen. De menigte zag blijkbaar iets unieks in Jezus’ leven en bediening, maar wilde de conclusie niet
erkennen naar waar alles duidelijke naar verwees. Petrus identificeert Jezus juist als de Zoon van God, de
verwachte Messias. Speel met de kinderen het spel “Wie ben ik?” Begin met de beschrijving van een
welbekend dier, voorwerp of persoon en laat de kinderen raden wie je beschrijft. Telkens wanneer je meer
informatie geeft, zal het duidelijk worden wie of wat je beschrijft. Op dezelfde wijze voorziet het leven en
bediening van Jezus de mensen van aanwijzingen die ze nodig hebben om er achter te komen wie Hij werkelijk
was. Vandaag zullen we leren wat hun conclusie was.
Hoe wist hij het?
Hoewel de menigte zich had moeten realiseren wie Jezus werkelijk was, konden ze dit blijkbaar niet. Petrus’
belijdenis verklaard precies wie Jezus is. De lesgever kan dit aan de kinderen illustreren door een karakter na te
bootsen die de kinderen kennen, maar misschien niet herkennen. Zorg ervoor dat een kind of een andere
lesgever het goede antwoord weet en laat hen dit vertellen nadat de rest van de kinderen de gelegenheid heeft
gehad om het te raden. Hoe wist hij het? Het kind wist alleen het juiste antwoord, omdat jij het hem van te
voren had verteld. Vandaag zullen we zien dat mensen probeerden te raden wie Jezus was, maar ze hadden het
steeds verkeerd. Petrus was de enige die met het juiste antwoord kwam en we zullen in de les zien wie hem
het antwoord had gegeven.
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Verrassend einde
In Matt.16:25 zegt Jezus, “Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest,
zal het vinden.” De discipelen moeten uitgedaagd zijn door deze verrassende uitspraak, wat juist het
tegenovergestelde verteld van wat de wereld leert. Bereid de kinderen voor op Jezus’ uitspraak door een
eenvoudig spelletje te spelen waar ze bekend mee zijn, zoals bingo of een herhalingsspel waar aan twee
groepen punten wordt gegeven. Aan het begin van het spel vertel je de kinderen dat er een verrassend einde
zal zijn. Vertel hen dat er iets onverwachts zal gebeuren aan het einde van het spel. Als het spel voortzet, doe je
zoals het spel normaal gaat: roep: “Bingo!”, maak overeenkomsten of tel de score op. Wanneer het spel ten
einde komt, onthul je het verrassende einde: de verliezers zijn eigenlijk de winnaars deze keer! Zonder twijfel
zullen de kinderen verrast zijn, maar de lesgever zal een geweldige gelegenheid hebben om te verwijzen naar
het onderwijs van Jezus waar Hij verteld dat degene die zijn leven verliest, het zal vinden.
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Wie is Hij en hoe zouden wij moeten reageren?
Jezus’ identiteit als de Zoon van God vereist van ons om op een bepaalde manier op Hem te reageren. Beeld
een aantal karakters uit, om voor de kinderen te raden, bv. een dokter die een patiënt helpt, een politieagent
die het verkeer regelt, een leraar, etc. Vraag de kinderen wie je bent, wat je doet, en hoe de mensen als
resultaat moeten reageren op jou, bv. een verkeersagent die het verkeer regelt zodat we stoppen wanneer hij
dit aangeeft en dat we door mogen wanneer hij dit aangeeft. Als we niet goed begrijpen wie de persoon is,
kunnen we niet goed op hem reageren. In de les vandaag zullen we ontdekken wie Jezus is, wat Hij voor ons
gedaan heeft en hoe we op Hem moeten reageren.

Sketch
Beeld de gebeurtenissen uit in een sketch. De hele scène kan uitgebeeld worden of opgedeeld doorheen de les.
Aan het einde van een scène kunnen de acteurs ‘bevriezen’ en de lesgever kan het deel van de boodschap
uitleggen. De lesgever kan ook fungeren als verteller doorheen het verhaal.
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Acteren en toepassen
Maak 3 of meerdere korte sketches waar de les toegepast wordt op situaties uit het leven. Deze sketches
kunnen illustreren dat de kinderen zichzelf verloochenen, hun kruis opnemen, Christus volgen en het evangelie
vertellen. Wanneer sterven aan onszelf, maakt het ons niet meer uit wat anderen van ons denken, maar alleen
hoe wij onze Heer kunnen dienen.
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Zijn naam onthult Zijn karakter
De Joden hadden vele ideeën over wie Jezus is (Matt.16:14). Vraag de kinderen wie zij denken wie Jezus is.
Vraag naar verschillende namen of titels van Jezus. Schrijf deze namen op een groot papier of op het bord. Dit
is een goede gelegenheid om met de kinderen de verschillende aspecten van Jezus’ karakter te bespreken. Als
de kinderen kunnen lezen, bereid je een lijst met verzen voor, zodat ze deze luidop kunnen lezen en laat
andere kinderen welke namen of titels van Christus in elk vers onthuld wordt. Leg aan de kinderen uit dat we
alleen weten wie Jezus is, omdat God Hem bekent maakt aan ons in de Bijbel.
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JEZUS OMSCHRIJFT DISCIPELSCHAP
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 16:13-17, 20-27

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



In Mattheüs 16:16 zei Petrus dat Jezus “ de _______________ , de

 Wie maakte dat bekend aan Petrus?
 JEZUS

 GOD DE VADER

 JOHANNES  DE VROUW AAN DE WATERPUT

 Juist of fout: Jezus zei dat Hij moest sterven en de vijfde dag weer levend

 Jezus berispte Petrus omdat hij “niet bedacht op wat God wil, maar op
wat de mensen willen” (Mattheüs 16:23).
 Jezus zei dat wanneer iemand tot Hem wou komen, hij zichzelf moest
_______________ , zijn _______________ opnemen en Hem
_______________ (Mattheüs 16:24).
 Wat betekent het om “je kruis op te nemen”?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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zou worden. _________________________________________________
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_______________ van de _______________ God” was.
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