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KONINKRIJK.   LES 31 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

SPREUKEN 15, 16, 17 en 19 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Spreuken 15, 16, 17, 19). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] 

ROMEINEN 8:1 

 

Repeteer twee aan twee.  

(11) Romeinen 8:1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar de Geest.  

 

4 ONDERRICHT (85 minuten) [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE DOKTER EN DE ZIEKE en 

HET ZOUT VAN DE AARDE EN HET LICHT VAN DE WERELD 

 

“De gelijkenis van de dokter en de zieke” in Matteüs 9:9-13 

en “de gelijkenis van het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn gelijkenissen over 

GETUIGEN IN GODS KONINKRIJK. 
 

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie 

ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen 

om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de 

werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering. 
 

Wij bestuderen deze gelijkenis met de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen  

(Zie Handleiding 9, supplement 1). 
 

 

A. DE GELIJKENIS VAN DE DOKTER EN DE ZIEKE 
  

Lees Matteüs 9:9-13, Markus 2:13-17 and Lukas 5:27-32. 
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Deze gelijkenis is in de vorm van een stelling. Zieke mensen gaan naar dokters voor genezing. Gezonde mensen gaan 

gewoonlijk nooit naar een dokter.  
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
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 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 9:9-11.  

De tollenaar Levi (Matteüs) had een tolhuis in de omgeving van de kust bij Kapernaüm (Markus 2:13). Zijn taak was 

om belastingen voor goederen die vervoerd werden op de internationale hoofdweg tussen Syrië en Egypte te innen. Hij 

woonde in Kapernaüm, het hoofdkwartier van Jezus Christus (Matteüs 4:12-16). Voor deze gebeurtenis had hij al 

dikwijls naar Jezus geluisterd en hij had al zijn hart aan Jezus Christus en Zijn zaak overgegeven. Toen Jezus Christus 

hem riep om Hem als Zijn discipel te volgen, stopte hij als tollenaar en werd één van de twaalf apostelen van Jezus 

Christus.  
 

Lukas vertelt dat Matteüs een grote maaltijd voor Jezus Christus aanbood in zijn huis. Een groot aantal tollenaars en 

zondaars kwamen en aten met Jezus en Zijn discipelen. Tollenaars hielden geen rekening met de regels en wetten die de 

Farizeeën aan de Wet van God hadden toegevoegd. Nog erger was dat tollenaars en hun vrienden de Wet van God grof 

overtraden. Zij waren berucht om hun oneerlijkheid, hebzucht en waren niet vaderlandslievend ten opzichte van Israël. 

Joden beschouwden tollenaars als verraders en vooral de Farizeeën verachtten hen.  
 

De Farizeeën zagen hoe Jezus en Zijn discipelen met de tollenaars en andere zondaars aten. Toen de maaltijd over was 

en de mensen vertrokken, hebben de Farizeeën waarschijnlijk hun kritiek en bitterheid tegenover de discipelen geuit. 

Hoe konden zij zo een slechte leraar volgen? Jezus had de kritiek gehoord en zag de verlegenheid van Zijn discipelen. 

Op dit punt vertelde Jezus de gelijkenis van de dokter en de zieke. Toen Hij zei dat zieke mensen een dokter nodig 

hadden, zei Hij dus eigenlijk dat de tollenaars en zondaars ziek waren. Zij protesteerden daar niet tegen, want zij gaven 

toe dat het waar was!  

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 9:12. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 9:13. 
 

  

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis 

moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis 

versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid 

van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!  

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 
 

Aantekeningen. Jezus gaf geen uitleg aan deze gelijkenis. Maar uit de stelling (de gelijkenis) blijkt dat “de gezonde 

mens”, “de zieke mens” en “de dokter” relevante details zijn. Gewoonlijk gaan gezonde mensen nooit naar de dokter, 

maar zieken wel, omdat zij hopen genezing te ontvangen. “De gezonde mensen” vertegenwoordigen de Farizeeën, “de 

zieke mensen” de tollenaars en zondaars en “de dokter” Jezus Christus.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijkste boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden 

in de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

“De gelijkenis van de dokter en de zieke” in Matteüs 9:9-13 gaat over “getuigen in het Koninkrijk van God”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Er zijn tijden en gelegenheden wanneer het 

helemaal gepast en rechtvaardig is om met verachte slechte mensen om te gaan, vooral als het doel is hen in hun 

nood te helpen.”  
 

Getuigen is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk gaan erop 

uit ten einde om te gaan met allerlei verschillende groepen van mensen in de wereld, ongeacht hun sociale achtergrond, 

sociale stand of ontwikkeling, ten einde genezing en verlossing aan deze mensen te brengen.  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de 

waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer 

belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg 

van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  
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Deuteronomium 10:17-18; Matteüs 5:6. Jezus leert dat christenen moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid. 

Dat wil zeggen, dat zij moeten opkomen voor de rechten van zwakke mensen en mensen die door niemand in de 

maatschappij vertegenwoordigd worden: de wezen, de weduwen en de vreemdelingen die asielzoekers, economische 

migranten, politieke en godsdienstige vluchtelingen zijn en dikwijls illegaal in het land aanwezig zijn.  
 

Matteüs 11:28-30. Geef jezelf aan mensen die vermoeid en belast zijn met zorgen, problemen en angsten. Veel mensen 

hebben iemand nodig om te luisteren, hen serieus te nemen en te accepteren. Veel mensen zijn eenzaam en hebben 

iemand nodig om mee om te gaan.  
 

Matteüs 22:9-10. Ga naar de mensen die in je straat leven of op de straathoeken hangen. Veel jonge mensen vervelen 

zich en hebben geen doel waaraan zij zich kunnen geven. Nodig iedereen die je vindt uit om Jezus Christus te 

ontmoeten en Zijn Koninkrijk in te gaan, ongeacht of zij “goed” of “slecht” in de ogen van andere mensen zijn.  
 

Lukas 14:21-23. Ga en nodig de armen, de kreupelen, de blinden en de lammen uit om bij je thuis te komen en bereid 

een maaltijd voor hen. Meestal zijn de mensen op de rand van de samenleving het meest bereid om op je uitnodiging in 

te gaan. 

Lukas 15:4,8,24. Ga en zoek de verloren schapen totdat je ze vindt. Zij kunnen mensen zijn die vroeger ‘christenen’ 

waren en afgedwaald zijn. Breng mensen tot bekering van hun zonde en slechte levensstijl en breng hen terug bij God 

en Zijn volk.  
 

Lukas 19:10. Ga, zoek en red wat verloren is in elk betekenis van het woord.  
 

Johannes 7:37-38. Nodig mensen uit die dorsten naar een persoonlijke relatie tot God, om te ervaren dat God door 

Zijn Heilige Geest in hen woont en hen tot een stroom van levend water maakt dat alles in hun omgeving transformeert.  
 

 

6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus 

Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Jezus en Zijn discipelen gingen om met verachte mensen.  

Jezus ging op vertrouwelijke wijze om met mensen met een lage reputatie, niet als een vraatzuchtige of dronkaard of 

handlanger in het kwaad, maar als een dokter. Zonder op enige wijze zich te laten beïnvloeden door de zonden (ziekten) 

van zijn patiënten, moet Hij nauw met hen omgaan ten einde hen te genezen! Als een ware dokter deed Hij Zijn plicht!  
 

 (2) De Farizeeën vermeden verachte mensen.  

Zij beschouwden zichzelf als rechtvaardig in Gods ogen. Zij dachten dat zij “gezond” waren en verachten “de zieken” 

(alle andere mensen)(Lukas 18:9; Johannes 7:49). Omdat zij contact met tollenaars en zondaars als “besmettelijk voor 

hun godsdienstige zuiverheid” beschouwden, vermeden zij deze mensen.  
 

Op basis van hun eigen rederingen, veroordeelde Jezus de houding van de Farizeeën en rechtvaardigde Hij Zijn eigen 

gedrag. Als de Farizeeën de tollenaars en zondaars als “ziek” beschouwden, waarom genazen zij hen dan niet? Jezus 

wees de Farizeeën erop dat zij hun plicht verwaarloosden, omdat zij geen barmhartigheid, vriendelijkheid en hulp aan 

deze mensen boden.  
 

 (3) God verlangt naar barmhartigheid tegenover verachte mensen.  

Jezus daagde de Farizeeën uit om de betekenis van Gods woorden te begrijpen: “Ik wil barmhartigheid en geen offer” 

Jezus haalde deze woorden aan uit Hosea 6:6. In de tijd van de profeet Hosea (754-714 v.C.), was het volk Israël 

ontrouw aan God, had het verbond met God (de HEERE) verbroken, had het goede verworpen, deed dingen zonder de 

goedkeuring van God en maakte afgoden die leidden tot hun eigen vernietiging (Hosea 8:1-4). De mensen in Israël 

pleegden roof en moord en beoefenden prostitutie en bedrog (Hosea 6:9 - 7:2). Israël bleef doorgaan om offeranden aan 

God te brengen, maar God beschouwde dit als een dood ritualisme en Hij verachtte het (Hosea 8:13). De profeet Hosea 

zei dat God barmhartigheid wil, dat wil zeggen, het verbond met God vasthouden en de naaste liefhebben. In Matteüs 

9:13 ligt de nadruk op barmhartigheid en vriendelijkheid tegenover tollenaars en zondaars.  
 

 (4) Jezus is gekomen, niet om rechtvaardige mensen, maar zondaars tot bekering te roepen.  

De woorden “roepen tot bekering” in Lukas 5:32 worden geïmpliceerd in het woord “roepen” in Matteüs en Markus. 

Zondaars worden geroepen (uitgenodigd) om Jezus Christus als hun Verlosser en Heer aan te nemen. In zoverre deze 

roeping betrekking heeft op de verkondiging van het evangelie door christenen, is het niet altijd effectief (Matteüs 

22:14), maar in zoverre zij betrekking hebben op het werk van de Heilige Geest in de harten van zondaars, zijn zij altijd 

effectief (Romeinen 8:30)!  
 

Dit Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat deze uitnodiging niet gericht werd aan mensen die zichzelf als “rechtvaardig” 

beschouwden, zelfs al waren zij helemaal niet rechtvaardig. De uitnodiging tot verlossing wordt gericht aan mensen die 

wanhopig verlangen om verlost te worden! Jezus Christus “was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren 

is” (Lukas 19:10). Hij was gekomen om de zieken, de zondaars, de afgedwaalden, de bedelaars, de vermoeiden, de 

belasten, de hongerigen en dorstigen, kortom, de verlorenen te behouden!  
 



© 2016 DOTA  Handleiding 11                Les 31. De dokter en de zieke, het zout en het licht 4 

B. DE GELIJKENISSEN VAN HET ZOUT VAN DE AARDE EN HET LICHT VAN DE WERELD 
 

Lees Matteüs 5:13-16.  

Deze twee vergelijkingen zijn eigenlijk metaforen. Een metafoor is een vergelijking tussen twee zaken die 

fundamenteel ongelijk zijn en waarin de vergelijking alleen maar geïmpliceerd wordt. Het maakt geen gebruik van het 

woord “als” of “gelijk” en daarom moet de vergelijking uit de inhoud of de context afgeleid worden. Bijvoorbeeld, in de 

Bijbel zijn de volgende metaforen: “De HEERE is mijn herder” (Psalm 23:1). “De gordel van de waarheid”, “het 

borstharnas van de gerechtigheid”, “het schild van het geloof”, de helm van de zaligheid” en “het zwaard van de Geest” 

(Efeziërs 6:10-17). Ook: “Let op de honden” (Filippenzen 3:2).  
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Zout. Zout heeft verschillende eigenschappen: het is wit, scherp, heeft een prikkelende smaak en genezende kracht. In 

deze illustratie ligt de nadruk waarschijnlijk op de antiseptische functie en conserverend vermogen van het zout. Zout 

voorkomt of vertraagt bederf. Zijn functie om smaak te geven moet niet uitgesloten worden (Leviticus 2:13; 

Kolossenzen 4:6).  
 

Als zout zijn smaak verloren heeft. Het zout dat gewonnen wordt in de moerassen en drassige landen of rotsen in de 

omgeving van de Dode Zee is een mengsel van zout en andere materialen en heeft een licht alkalisch smaak (Ezechiël 

47:11). Als het zout uit dat mengsel verdwijnt, verliest het “zout” zijn functie verliest en is waardeloos geworden. 

Mensen gooien het weg of vertrappen het op de grond.  
 

Licht. Licht heeft ook verschillende eigenschappen: het is helder, zichtbaar, heeft kleur en het vermogen dingen aan het 

licht te brengen (te openbaren). In deze illustratie ligt de nadruk waarschijnlijk op zichtbaarheid. Licht is een substantie 

die goede dingen openbaart en duisternis verdrijft.  
 

Het licht van een stad bovenop een berg. Een stad boven op een berg kan onmogelijk verborgen blijven. Iedereen 

kan hem zien.  
 

Het licht van een lamp op een standaard. De lampen in de tijd van Jezus bestonden uit platte klei houders met een 

tuit waaruit een katoenen pit hing. Bovenop waren er twee gaten: één om olie in te doen en een ander om lucht 

(zuurstof) binnen te laten. De lamp werd op een uitsteeksel op de pilaar in het midden van de enkele kamer in het huis 

geplaatst. Deze pilaar ondersteunde de balk waarop het platte dak ruste. Soms werd de lamp in een gat in de muur 

geplaatst of op een standaard. Belangrijk is dat een lamp altijd geplaatst wordt op een plaats waar de lamp licht aan 

iedereen in het huis kan geven!  
 

  

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 5:11-12.  

Jezus beschreef de invloed van de wereld op christenen: De slechte mensen in de wereld beledigen en vervolgen 

dikwijls christenen. Maar in deze gelijkenis beschrijft Jezus Christus precies het tegenovergestelde: namelijk, de 

invloed van christenen op de wereld! De invloed van het Koninkrijk van God op de wereld is als de functies van zout en 

licht.  
 

 (2) Het verhaal van deze gelijkenissen of metaforen staan in Matteüs 5:13-15. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in de illustraties zelf en in Matteüs 5:16.  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 

Aantekeningen.  
 

Zout. Jezus Zelf maakte de vergelijking tussen de burgers van Gods Koninkrijk en zout. Zout geeft smaak, maar 

voorkomt ook bederf. Daarom is dit detail essentieel en relevant.  
 

Licht. Jezus Zelf maakt ook de vergelijking tussen de burgers van Gods Koninkrijk en licht. Het licht van een stad op 

een berg of een lamp op een standaard kan niet verborgen worden. Daarom is dit detail ook essentieel en relevant.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
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De gelijkenis van het zout van de aarde en het licht van de wereld in Matteüs 5:14-16 gaat over “getuigen in 

Gods Koninkrijk”.  
 

De belangrijke les van deze gelijkenis is de volgende: “De invloed van de burgers van Gods Koninkrijk is 

(negatief gezien) om morele en geestelijke bederf te bestrijden en (positief gezien) om de boodschap van 

verlossing met al zijn zegeningen te verspreiden.”  
 

Getuigen is één van de grondliggende kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk bestrijden 

wereldgelijkvormigheid en secularisatie enerzijds, afzijdigheid en isolatie van de wereld anderzijds. Zij bestrijden het 

ene uiterste van moderne mensen die niet in het bestaan van de God van de Bijbel geloven en neigen alleen maar te 

leven in materialisme en plezier (1 Korintiërs 15:32). Zij bestrijden ook het andere uiterste van moderne mensen die niet 

geloven in het belang van Gods schepping en neigen er alleen maar toe om te leven in een godsdienst die geen positieve 

invloed op de wereld heeft.  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  

Aantekeningen. 
 

Efeziërs 4:29; Kolossenzen 4:6; 1 Timoteüs 4:12. Zout heeft het vermogen om eten goed te bewaren en bederf 

(corruptie) te weren. Christenen moeten niet smakeloos worden in hoe zij spreken en zich gedragen. Zout heeft een 

scherpe, prikkelende smaak. Wat christenen zeggen, behoort inhoud te hebben en de gedachten van de ander te 

stimuleren. Wat een christen zegt en doet, moet niet afstotelijk, maar juist aantrekkelijk zijn. Een christen moet herkend 

worden aan hoe hij praat en hoe hij leeft.  
 

Psalm 36:9; 119:105; Matteüs 6:22-23; 2 Korintiërs 4:6. Licht is een symbool voor de ware kennis van God. De 

ware kennis over wie God is en wat Zijn wil is, moet van God Zelf komen (via Zijn openbaring) en dat werd door Jezus 

Christus geopenbaard en uiteindelijk in de Bijbel opgetekend. De kennis van God wordt door de oren gehoord en door 

de ogen gezien en komt terecht in de ziel (geest) van de mens. Wat een mens binnenlaat door zijn ogen gaat uiteindelijk 

zijn hele lichaam en persoonlijkheid beïnvloeden.  
 

Johannes 3:19-21; Efeziërs 5:8-14. Licht symboliseert goedheid, gerechtigheid en waarheid. Het symboliseert alles 

wat God welgevallig is. Het brengt wat schandelijk, duister of in het geheim is aan het licht. Christenen behoren 

transparante levens te lijden voor mensen in de wereld.  
 

Jesaja 9:1-7; Johannes 1:4; 8:12. De kenmerken van God worden samengevat met het woord “leven” en de 

openbaring van de kenmerken van God worden samengevat met het woord “licht”. Jezus Christus is het Leven en het 

Licht. Hij is in Zijn wezen God (bezit Gods kenmerken en karakter) en openbaart de onzichtbare God en Gods 

heerschappij zichtbaar aan mensen. Zijn Koninkrijk resulteert in vreugde en vrede. Wie Jezus Christus volgt, zal ook 

het licht van het leven hebben, dat wil zeggen, heeft zichtbaar het eeuwige leven en openbaart zichtbaar de kenmerken 

van God aan mensen.  
 

Psalm 27:1; Lukas 1:77-79. “Licht” sluit alle zegeningen van verlossing in. Dit is waarschijnlijk de betekenis in 

Matteüs 5:14. Christenen openbaren zichtbaar de zegeningen van verlossing aan de mensen in de wereld. Zij stralen uit 

dat zij volkomen vergeven zijn, door God geaccepteerd zijn, kostbaar in Gods ogen zijn en betekenis voor God hebben. 

Zij zijn zeker van hun verlossing en hun eeuwige positie in Jezus Christus en zijn overtuigd dat hun taak in de wereld 

heel zinvol in Gods ogen is.  
 

 

6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus 

Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) De mensen in Gods Koninkrijk zijn het zout.  

De mensen in Gods Koninkrijk, dat wil zeggen, de oprechte christenen, hebben de taak gekregen om moreel en 

geestelijk bederf te bestrijden. Zout werkt in het verborgene. We kunnen niet zien hoe het werkt, maar wel dat het werkt 

en effect heeft! De aanwezigheid van christenen tussen niet-christenen zorgt ervoor dat er: 

• geen vuile moppen verteld worden 

• geen godslasterlijke dingen gezegd worden  

• geen boze plannen bedacht worden 

• geen omkoopgeschenken gegeven of aangenomen worden 

• geen corruptie, vandalisme, drugs en criminaliteit bestreden hoeft te worden 

• geen mensen misbruikt worden, enz.  

De wereld is slecht, maar zonder het beteugelende voorbeeld van christenen, hun leven en gebeden, zou de wereld nog 

veel erger geweest zijn (Genesis 18:20-32).  
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(2) Wat gebeurt er met mensen in Gods Koninkrijk die geen zout of licht meer zijn?  

De Farizeeën en Schriftgeleerden waren voorstanders van een formele, wettische godsdienst in plaats van de ware 

godsdienst die de oudtestamentische profeten verkondigden. Het resultaat was dat “zout” zijn smaak had verloren in de 

godsdienst van Israël.  Vele “zonen (Grieks: huioi) van het koninkrijk” (de ongelovige nazaten van oudtestamentische 

gelovigen) werden uit Gods koninkrijk geworpen (Matteüs 8:12). Zij waren niet wedergeboren (Johannes 3:3-8).  

Mensen die opgevoed (opgeleid) werden in de kennis van de waarheid en toch hun harten gingen verharden tegen de 

Heilige Geest en Zijn vermaningen, kunnen menselijk gesproken niet meer tot bekering gebracht worden (Matteüs 

12:32; Hebreeën 6:4-6)1.  
 

 (3) De mensen in Gods Koninkrijk zijn het licht en de lampen.  

De burgers van Gods Koninkrijk hebben niet alleen licht, dat wil zeggen, al de zegeningen van verlossing, ontvangen, 

maar zijn ook lampen geworden die de zegeningen van verlossing aan anderen in de wereld verspreiden. Wat een lamp 

is voor een huis, zijn christenen voor de wereld. Zij laten het licht van verlossing in Jezus Christus in de wereld 

schijnen, opdat alle mensen het kunnen zien en God verheerlijken. Christenen doen goede werken uit dankbaarheid 

voor de verlossing die zij uit genade door geloof ontvangen hebben.  
 

Christenen zijn bestemd om bezitters van het licht en dragers van het licht te zijn (Filippenzen 2:15)! Maar christenen 

zijn nooit “licht” in zichzelf of in hun eigen vermogen. Het enige werkelijke Licht in de wereld is Jezus Christus 

(Johannes 8:12) en christenen zijn alleen het licht van de wereld zolang zij in Jezus Christus blijven en het Licht van 

Christus verspreiden (reflecteren). Jezus Christus is als de zon en christenen zijn als de maan, die het licht van de zon 

reflecteert. Zonder Jezus Christus kunnen christenen niet schijnen (Johannes 15:5).  
 

Daarom is het de taak van de Gemeente/Kerk, niet om haar eigen licht (leerstellingen en tradities) te verspreiden of om 

uitspraken te doen over elke aangelegenheid in de wereld. Het is de taak van de Gemeente/Kerk om het licht van Jezus 

Christus te verspreiden (reflecteren), dat wil zeggen, om de boodschap van het Koninkrijk (koningschap) van Jezus 

Christus en Zijn verlossing te verkondigen. Vergeet niet, “Het getuigenis van (gegeven door en aangaande) Jezus 

Christus is de geest (essentie) van profetie” (Openbaring 19:10)!   
 

 

C. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERWIJZINGEN OF LESSEN  

VAN DE GELIJKENISSEN OVER GETUIGEN IN GODS KONINKRIJK 
 

De gelijkenissen over GETUIGEN IN GODS KONINKRIJK zijn de volgende.  

• “De gelijkenis van de dokter en de zieke” in Matteüs 9:9-13.  

• “De gelijkenis van het zout van de aarde en het licht van de wereld” in Matteüs 5:13-16. 

• “De gelijkenis van de heer des huizes” in Matteüs 13:51-52 (Zie handleiding 11, supplement 10). 

• “De gelijkenis van de arbeiders en de oogst” in Matteüs 9:35-38 (Zie handleiding 11, supplement 10). 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijke boodschappen of lessen in de gelijkenissen over getuigen in Gods Koninkrijk? 

Wat leert Jezus Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Alle mensen, vooral de verloren mensen, moeten weten hoe God en Jezus Christus zijn.  

Jezus Christus is gekomen om te zoeken en te verlossen wat verloren is! Hij is gekomen voor de zieken, de zondaren, de 

afgedwaalden, de niet-bevoorrechte mensen, de bedelaars, de vermoeiden, de hongerigen, de dorstigen, enz. Hij ging 

met mensen om die veracht werden, de niet-bevoorrechte mensen, die vermoeid en belast in de wereld leven ten einde 

hen te verlossen en te genezen. 
 

 (2) Christenen moeten weten hoe zij horen te zijn.  

God wil dat christenen Zijn getuigen zijn. Deze gelijkenissen leren dat christenen, evenals Jezus Christus, moeten 

omgaan met de verachte mensen, de niet-bevoorrechte mensen, de opgejaagde mensen ten einde hun behoefte aan 

genezing, herstel en verlossing tegemoet te komen. Christenen moeten zich niet van de gebeurtenissen in de 

maatschappij isoleren. Zij moeten juist mensen beïnvloeden door enerzijds elk vorm van moreel en geestelijk bederf 

(corruptie) te bestrijden en anderzijds de kennis van de zegeningen van de verlossing in Jezus Christus te verspreiden. 

Christenen hebben de verantwoordelijkheid om aan andere mensen door te geven wat zij van Jezus Christus en de 

Bijbel geleerd hebben. Christenen moeten tot God bidden dat Hij meer toegeruste arbeiders in de wereld zal uitzenden 

met het oog op de oogst in de wereld. Ten slotte behoren christenen andere christenen toe te rusten om arbeiders van 

Jezus Christus in de wereld te zijn.  

                                                           
1 Hebreeën 6:4-6. -Grieks: adunaton ... parapesontas (aoristus, actief, deelwoord) palin anakainizein eis metanoian (onmogelijk om hen weer opnieuw  

  tot bekering te brengen). Het lijkt alsof zij zich hadden bekeerd, want zij  waren “eens verlicht” (gedoopt), “hadden de hemelse gave geproefd    

  (bewust ervan genoten)” (het Heilige Avondmaal), “waren deelgenoot geworden van de Heilige Geest” (hoewel dit verondersteld dat zij de Heilige  
  Geest ontvangen hebben toen de apostelen de handen op hen gelegd hadden – zie Simon in Handelingen 8:18-21) – waren zij niet wedergeboren),   

  hadden het goede Woord van God (de prediking en onderwijzingen) en de krachten van de komende wereld (de machtige werken en wonderwerken  

  in het apostolische tijdperk) geproefd.  
  “Alleen de Heere kent wie van Hem zijn” (2 Timoteüs 2:19) en de resultaten in hun leven zijn een aanduiding van wat er werkelijk in hun leven  

  plaatsvond (verzen 7-8)! De mogelijkheid om terug te vallen wordt onderschat als je denkt dat dit niet kan gebeuren. En het wordt overschat als je  

  denkt dat je je niet kan bekeren van zonden na je doop met water.  
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5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de dokter en de zieke” en de gelijkenis van “het zout van de  

    aarde en het licht van de wereld” samen met een persoon of een kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Spreuken 27, 28, 29  

    en 31. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. (12) Romeinen 8:38-39. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 8:18-39.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze  

    gelijkenis en deze voorbereiding.  


