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 tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een
blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte
discipel zal net als zijn meester zijn. 41 Waarom ziet u wel de splinter
in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet
op? 42 Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat
ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw
oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u
goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is,
eruit te halen.
43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en
geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere
boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen
vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De
goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en
de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn
hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.
46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?
47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik
zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die
een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de
rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis
aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots
gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is
gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder
fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen
in, en de val van dat huis was groot.

Dag 2

57 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem
zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat. 58 Maar Jezus zei
tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten,
maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan
neerleggen. 59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei:
Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven.
60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven,
maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. 61 Weer een
ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid
neem van hen die in mijn huis zijn. 62 Jezus zei tegen hem: Niemand
die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is
geschikt voor het Koninkrijk van God.

Dag 4BS

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

25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich
omkeerde, zei Hij tegen hen: 26 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. 27 En wie
zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van
Mij zijn.
28 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? 29 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, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen,
maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 31 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? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een
gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. 33 Zo kan
dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel
van Mij zijn. 34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak
verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Het is
niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit
het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

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

23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie
zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf
te verliezen of zelf schade te lijden? 26 Want wie zich voor Mij en
Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des
mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en
in die van de Vader en in die van de heilige engelen. 27 En Ik zeg u in
waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet
zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.
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Lucas 9:57-62.
Een discipel volgt, niet achterom kijkend

1

Stille tijd 23 HSV

Dag 5

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

Dag 8

45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.
46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in
Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden
gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze
dingen getuigen.

Dag 6

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn
woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de
waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij
antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf
van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?
34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de
zonde doet, is een slaaf van de zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig
in het huis; de zoon blijft er eeuwig. 36 Als dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

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

Dag 9

24 De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn
heer. 25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn
meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het
huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet
geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal
worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u
hoort in het oor, predik dat op de daken. 28 En wees niet bevreesd
voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar
wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde
kan richten in de hel. 29 Worden niet twee musjes voor een penninkje
verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader
om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 31 Wees dus
niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 32 Ieder dan die Mij
belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is. 33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de
mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de
hemelen is.

Dag 7

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

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

34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik
u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Dag 10

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

5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand
niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort,
en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar
wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader
verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

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

16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar
Jezus hen ontboden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij
Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe,
sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de
dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
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