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DE BEDIENING  

VAN JEZUS CHRISTUS 
 

Wat kenmerkt de bediening van Jezus Christus? Wat zou ook onze bediening moeten kenmerken? 
 

A. DE BEDIENING VAN JEZUS EN ZIJN DISCIPELEN IN HET NIEUWE TESTAMENT 

 

1. De bediening van Jezus en zijn discipelen is een bediening van het Koninkrijk. 
 

Het was niet een bediening van stichten van kerkgenootschappen. 
 

 (1) Het Koninkrijk van God  
 

Het Koninkrijk van God is meer dan de zichtbare Kerk, het Lichaam van Christus of de wereldwijde gemeenschap van 

belijdende christenen. 
 

Lees Psalm 24:1. Het Koninkrijk is het koningschap of de soevereine heerschappij van God in de hemel over alle 

mensen en alle geschapen dingen van eeuwigheid tot eeuwigheid (Psalm 145:13; Psalm 146:10; Jeremia 10:10;  

1 Timoteüs 6:16).  

Lees Matteüs 28:18. In het bijzonder is het Koninkrijk van God het koningschap of de soevereine heerschappij van God 

op aarde door Jezus Christus (Johannes 13:3; Efeziërs 1:20-22; Filippenzen 2:9-11; Kolossenzen 1:15-20; Openbaring 

1:5; Openbaring 17:14; Openbaring 19:16).  

Lees Openbaring 1:5-6. Het Koninkrijk van God is gebaseerd op het volmaakte werk van verlossing van Jezus Christus 

gedurende zijn komst naar de aarde (Matteüs 21:39,42-43; Matteüs 28:18; Handelingen 2:36) en de toepassing daarvan 

vandaag door de Heilige Geest in de levens van gelovigen (Romeinen 14:17).  

Lees Lukas 17:20-21. Het Koninkrijk van God is het koningschap of de soevereine heerschappij van Jezus Christus die 

beleden wordt in de harten en werkzaam is in de levens van gelovigen (Matteüs 6:10,33; Matteüs 25:34-40). 
 

 (2) Het Koninkrijk van God resulteert in vier zichtbare gebieden 
 

Lees Markus 10:25-26. Het koningschap van God wordt zichtbaar in de verlossing van de gelovige vanaf het begin tot 

het einde: zijn uitverkiezing voor de grondlegging van de wereld (Efeziërs 1:4-5), zijn wedergeboorte in de tijd 

(Johannes 3:3-8), de transformatie van zijn leven (1 Korintiërs 6:9-11) en de opstanding van zijn lichaam bij de 

wederkomst van Christus (1 Korintiërs 15:24-26). Deze door God gegeven verlossing sluit geestelijke en materiële 

zegeningen voor geest en lichaam in wanneer zijn koningschap wordt beleden en gehoorzaamd (Efeziërs 1:3).  

Lees Matteüs 16:18-19. Het koningschap van God wordt zichtbaar in het samenkomen van alle gelovigen in Gods enige 

Gemeente (Kerk) op aarde (Efeziërs 1:20-23; 1 Petrus 2:4-5,9-10). De Gemeente (Kerk) is de Gemeenschap in wie 

Gods soevereine koningschap of heerschappij wordt beleden en gehoorzaamd.  

Lees Matteüs 25:34-40. Het koningschap van God wordt zichtbaar in de goede werken van gelovigen op elk terrein van 

het menselijk leven: hun invloed op intellectuele, lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en geestelijke gebieden 

als het onderwijs, justitie, barmhartigheid en liefde (Romeinen 14:17).  

Lees 1 Korintiërs 15:24-26. Het koningschap van God wordt uiteindelijk zichtbaar in Gods herstelde universum, de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde in al hun heerlijkheid en de volkomen realisatie van Gods werk van verlossing in 

mensen die Hij geroepen heeft (Matteüs 25:34; 2 Petrus 1:11; Openbaring 11:15). 
 

(3) De vijf kenmerken van het Koninkrijk van God 
 

Lees Matteüs 12:28. Het Koninkrijk van God op aarde kwam tot stand bij de komst van Jezus Christus (Matteüs 21:43). 

Lees Johannes 18:36. Het Koninkrijk van God is in de wereld, maar niet van de wereld (Lukas 17:21). 

Lees Matteüs 13:11-17. Het Koninkrijk van God wordt geopenbaard aan gelovigen, maar blijft verborgen voor 

ongelovigen. 

Lees Matteüs 13:24-26,36-43. Het Koninkrijk van God heeft een tijdelijke vorm op de huidige aarde, maar een 

definitieve vorm op de nieuwe aarde. 

Lees Matteüs 13:31-33. Het Koninkrijk van God begint klein, maar groeit en zal eenmaal alles doordringen (Daniël 

2:34-35,44-45). 
 

2. De bediening van Jezus en zijn discipelen is een bediening in huizen. 
 

Het is niet noodzakelijk een bediening in speciale kerkgebouwen. 
 

Lees Markus 2:1-5. Jezus predikte, onderwees en genas mensen in gewone huizen (Markus 3:20,32-35). De apostelen 

bleven dagelijks onderricht geven in het openbaar en in huizen (Handelingen 5:42; Handelingen 20:20-21). Christenen 

verkondigden het evangelie aan hun familie en vrienden in hun huis (Handelingen 10:24-27; Handelingen 28:30-31).  

Lees Markus 2:15-16. Jezus ging om en at met gewone mensen in hun huizen. Christenen kwamen in huizen bijeen om 

het Avondmaal te vieren (Handelingen 2:42; Handelingen 20:7-9). 
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Lees Handelingen 12:12. Christenen kwamen in huizen bijeen om te bidden. 

Lees Handelingen 16:31-33. Mensen kwamen tot bekering en werden gedoopt in huizen (Handelingen 9:17-18; 

Handelingen 18:7-11; Handelingen 22:16). 

Lees 1 Korintiërs 16:19. Christenen kwamen in huizen bijeen voor de wekelijkse eredienst (Romeinen 16:5; 

Kolossenzen 4:15; Filemon 1:2). 
 

3. De bediening van Jezus en zijn discipelen is een bediening van toerusting (training). 
     

Het is niet noodzakelijk een wekelijkse eredienst te houden. 
 

De toerusting en training vinden plaats op de basis van relaties en discipelschap. De sleutelwoorden voor toerusting 

zijn:  

• onderricht van de waarheid 

• oefenen van vaardigheden 

• overdracht van een voorbeeld in alles  

• uitzenden van mensen die toegerust zijn  
 

 (1) Jezus maakte discipelen (volwassen, functionerende en volhardende christenen).  
 

Lees Johannes 1:39. Jezus gaf onderricht en een persoonlijk voorbeeld aan zijn volgelingen. “Kom en zie”. Hij betrok 

mensen in zijn leven en raakte betrokken in hun leven.  

Lees Markus 3:14. Daarna riep Hij hen “met Hem” te zijn en Hem “te volgen” zodat Hij hen kon leren “vissers van 

mensen” te worden (Matteüs 4:19). Hij leerde hen zijn onderricht in praktijk te brengen (Matteüs 7:24-27). 

Lees Matteüs 4:23. Jezus en zijn volgelingen trokken rond in de provincie, gaven onderricht, verkondigden het goede 

nieuws en genazen zieken. Hun bediening was “holistisch”: zij toonden ook barmhartigheid en dienden mensen in nood.  
 

 (2) Jezus rustte arbeiders toe. 
 

Lees Matteüs 9:10-13. De discipelen leerden te gaan naar mensen die barmhartigheid en gerechtigheid nodig hadden 

(Matteüs 11:19; Lukas 19:10) 

Lees Matteüs 9:17. De discipelen moesten de boodschap van nieuw leven in nieuwe vormen (structuren) gieten (zie 

Matteüs 15:1-9). 

Lees Matteüs 10:5-8. De discipelen oefenden om te preken, te genezen en te geven wat zij zelf ontvangen hadden  

(1 Korintiërs 9:18-27). 
  

 (3) Jezus zond leiders uit.  
 

Lees Johannes 20:21. Ten slotte zond Jezus zijn discipelen uit om te doen wat Hij deed.  

Lees Matteüs 28:18-20. Zij gingen naar alle volken in de wereld en maakten mensen tot discipelen van Jezus Christus. 

Zij verkondigden de boodschap, doopten mensen met water en leerden hen gehoorzaam te zijn aan alles wat Jezus hen 

opgedragen had.  
 

 4. De bediening van Jezus en zijn discipelen is een vermenigvuldigende bediening. 
    

Het is niet alleen maar een bediening die de traditionele status quo handhaaft.  
 

 (1) Drie groepen mensen. 
 

De grote groep: de schare in de gemeenschap 

De kleine groep discipelen: de huisgemeente die geregeld bijeenkomt 

Het individu: hij of zij ontvangt persoonlijke aandacht van een mentor of coach 
 

 (2) Drie soorten nadruk. 
 

De nadruk in de grote groep ligt op onderricht (en verkondiging) – kennis, begrip en motivatie om goed te doen 

(Handelingen 10:38; Handelingen 20:18-20).  
 

De nadruk in de kleine groep ligt op oefening (toerusting en training) – studeren, communicatie over en weer, mogelijke 

toepassingen, elkaar aansporen tot liefde en goede werken (Hebreeën 10:24-25)  
 

De nadruk in de omgang met een individu ligt op overdracht van een voorbeeld – persoonlijke toepassingen maken, 

gedrag, gewoonten en karakter veranderen (Kolossenzen 1:28-29; 2 Timoteüs 3:10-11,16), daadwerkelijk goed doen 

(Handelingen 20:34-35), toerusten tot specifieke taken en samen dienen in het Koninkrijk van God (Efeziërs 4:12;  

2 Timoteüs 3:17)  
 

 (3) Een Bijbelse illustratie van de waarde van de grote groep, de kleine groep en het individu.  
 

                         (de grote groep) De schare (Matteüs 9:36) 

Jezus               (de kleine groep) De 12 discipelen (Matteüs 10:1-2) 

                         (het individu) Petrus (Johannes 1:42; Matteüs 16:18)  
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                        De scharen (5000, Handelingen 4:4) 

Petrus             Het team van apostelen (Handelingen 2:14)  

                        Barnabas (Handelingen 4:36-37)  

      

           Een groot aantal mensen (Handelingen 11:24) 

Barnabas          

                        Paulus (Handelingen 11:25-26)  

            

                        Alle gemeenten (2 Korintiërs 11:28) 

Paulus             Het team van medearbeiders (Handelingen 16:6, Silas, Timoteüs, Titus, Lukas) 

                        Timoteüs (Filippenzen 2:19-23; 2 Timoteüs 3:10-11)  

     

                        De gemeente in Efeze (1 Timoteüs 1:3; 2 Timoteüs 4:1-5) 

Timoteüs        De oudsten, diakenen, weduwen, ouderen, jeugd, werknemers, werkgevers, rijken, enz.  

                        Het geleerde doorgeven aan zijn “Timoteüs” (2 Timoteüs 2:2)  

     

Een betrouwbaar mens         Bv, een deel van de leiding van een gemeente op zich te nemen 

die geschikt is                         Bv. een kleine groep trainen in discipelschap 

om anderen te onderwijzen  Bv. onderricht, oefening, overdracht in bekwaamheden en karakter aan zijn “Timoteüs” 

     

Jij en ik  Zo heeft een ander jou en mij onderwezen, toegerust en een voorbeeld gegeven in een kleine groep en 

misschien ook door persoonlijke aandacht. Op jouw beurt zou ook jij jouw “Timoteüs” kunnen 

onderwijzen, toerusten en je voorbeeld overdragen. 

 

B. DE BEDIENING VAN JEZUS EN ZIJN DISCIPELEN GAAT VANDAAG DOOR 
 

1. De kleine groep. Bijeenkomsten in een huis (huisgemeenten). 
 

Een huisgemeenschap of huisgemeente is een kleine groep gelovigen die op loopafstand van elkaar wonen en elke week 

bijeenkomen. 
 

 (1) Jezus zet zijn bediening voort.  
 

Vandaag zet Jezus zijn bediening voort door gewone gelovigen: 

• door de grote groep in de maatschappij te dienen  

• door de kleine groep gelovigen toe te rusten  

• en door een “Timoteüs” toe te rusten in bekwaamheden en karakter 

Kleine groepen gelovigen komen wekelijks bijeen in een huis om God te aanbidden, te groeien in kennis en 

gehoorzaamheid aan Jezus Christus en nieuwe discipelen toe te rusten. Een aantal volwassen, functionerende en 

volhardende christenen ontwikkelen zich als nieuwe groepsleiders.  
 

 (2) De zeven disciplines van discipelschap in een kleine groep.  
 

In de Dota cursus leren christenen de zeven disciplines van discipelschap op een geregelde basis in een kleine groep.  

• Aanbidding van de God van de Bijbel 

• Uitwisselen van één van hun stille tijden van de afgelopen week.  

• Onderricht in een discipelschap onderwerp  

• Meditatie en memorisatie van Gods Woord  

• Bijbelstudie  

• Gebed en voorbede  

• Voorbereiding thuis voor de volgende bijeenkomst  
 

2. Het programma. Voor een discipelgroep of een gemeente. 
 

De Dota handleiding is alleen voor groepsleiders bedoeld en stelt een wekelijks programma voor. Zie de inhoudsopgave 

van een handleiding. Het is het beste als een huisgemeenschap elke week bijeen te komen. Anders elke 14 dagen.  
 

Week 1. Discipelschap training [A] 

- AANBIDDING (20 min) 

- uitwisselen stille tijden (20 min) 

- ONDERRICHT (70 min) 

- reactie in gebed (8 min) 

- voorbereiding thuis (2 min) 
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Week 2. Discipelschap training [B] 

- MEMORISATIE (20 min) 

- uitwisselen stille tijden (20 min) 

- BIJBELSTUDIE (70 min) 

- voorbede (8 min) 

- voorbereiding thuis (2 min) 
 

Gemeente bijeenkomst [C] 

- zingen (30 min) 

- VERKONDIGING (15 min) 

- GEBED en voorbede (15 min) 

- Avondmaal, doop, liefdesmaal (30 min) 

- koffie drinken en gezellig met elkaar omgaan 
 

Midweekse activiteit [D] 

Als discipelschapsgroep of kring pakken jullie samen een activiteit in de wijk of omgeving aan 

- bijvoorbeeld een evangelisatie werkgroep 

- of een project in de wijk of omgeving als taalles geven aan asielzoekers 

- of een project als sporten met jongeren in de wijk 

- of een project als een vrouwenclub die anderen leren kleren maken 

- of een project als een mannenclub die bij behoeftige mensen in huis klussen 

- of een kinderclub, een schilderclub, een wandelclub, enz. 

- of een gemeenschapsproject om éénmaal per maand het vuil in de buurt op te ruimen 

- of een gemeenschapsproject om éénmaal per week aan gehandicapten, ouden van dagen of vreemdelingen een uitje te  

  verzorgen 
  

Training in alleen een discipelgroep 

Discipelschap training [A] wordt elke 1ste en 3de week gedaan. Discipelschap [A] is aanbidding en onderricht. 

Discipelschap training [B] wordt elke 2de en 4de week gedaan. Discipelschap [B] is memorisatie en Bijbelstudie.  
 

Training ook in een gemeente (huisgemeente) 

Discipelschap training [A] in de 1ste week en gemeente bijeenkomst [C] in de 2de week. 

Discipelschap training [B] in de 3de week en gemeente bijeenkomst [C] in de 4de week. 
 

Training ook in de wijk of gemeenschap 

Discipelschap training en gemeente bijeenkomst zoals hierboven met een gezamenlijke activiteit gedurende de week. 
 

3. Het individu. Leid je eigen “Timoteüs” op. 
 

Kiest als het kan één persoon in de huisgemeente of kleine groep op basis van 2 Timoteüs 2:2. Hij of zij moet 

betrouwbaar (of trouw) en bekwaam (instaat) zijn anderen te onderrichten. Kom geregeld met deze persoon samen om 

hem toe te rusten en te bemoedigen. Wees een persoonlijk voorbeeld voor hem of haar, vooral op de volgende gebieden: 

persoonlijke toepassing en verandering in gewoonten en karakter. Rust hem of haar toe om een groepsleider te worden 

Wees dan een persoonlijke helper (mentor, coach) voor hem in zijn bediening als groepsleider en trainer van zijn 

“Timoteüs”.  
 

4. De methode. Gebruik de Dota handleidingen voor groepsleiders. 
 

 (1) Begin altijd eerst met DOTA handleiding 1 t/m 4 “Ga en maak discipelen” 

Het doel is om discipelen en groepsleiders te trainen.  

Handleiding 1 en 2 zijn gericht op het beginnende discipelschap.  

Handleiding 3 en 4 zijn gericht op het gevorderde discipelschap.  

De vijf stappen methode voor Bijbelstudie en de zes belangrijke levensvragen worden bestudeerd.  

Elk handleiding bevat 12 lessen die elk 2 uren duren. 
 

 (2) Gebruik daarna DOTA handleiding 5 t/m 8 “Ga en bouw de Gemeente”. 

Het doel is om een christelijke gemeente op te bouwen. 

Handleiding 5 en 6 zijn gericht op de verschillende diensten in de gemeente.  

Handleiding 7 en 8 zijn gericht op de verschillende bedieningen in de gemeente. 

Het Johannes Evangelie wordt bestudeerd.  

Elk handleiding bevat 12 lessen die elk 2 uren duren.  
 

 (3) Ten slotte, gebruik DOTA handleiding 9 t/m 12 “Ga en verkondig het Koninkrijk”. 

Het doel is om leiders te trainen voor gemeenten en christelijke bedieningen.  

Handleidingen 9 t/m 12 zijn erop gericht om de gelijkenissen van Jezus Christus over het Koninkrijk te verkondigen en 

te onderwijzen.  

De brief aan de Romeinen wordt bestudeerd.  

Elk handleiding bevat 12 lessen die elk 2 uren duren.  
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 (4) Maak ook gebruik van de 390 DOTA radio programma’s.  

De Dota radio programma’s behandelen de inleidingen op alle Bijbelboeken en veel over gebed en stille tijd.  

Bovengenoemde materialen zijn in verschillende talen vertaald en functioneren in die talen. De materialen zullen je 

helpen de Bijbelse waarheden te begrijpen en vast te houden als persoonlijke overtuigingen, christelijke disciplines te 

leren, christelijke bedieningen te doen en vrucht te dragen.  
 

(5) Maak gebruik van de INDEX. 

De Dota INDEX zet honderden onderwerpen op een lijst en de plaats waar zij in de Dota handleidingen en Dota radio 

programma’s gevonden kunnen worden. Suggestie. Maak een kopie van de INDEX en plaats het naast je computer.  
 

4. De visie: De blauwdruk voor een vermenigvuldigende bediening. 
  

 (1) De sleutel voor een vermenigvuldigende bediening is groepsleiders  

      die een kleine groep en een individu opleidt. 

Als ieder huisgemeente of discipelgroep ieder jaar een nieuw huisgemeente of discipelgroep begint, zal er in 10 jaar 256 

huisgemeenten of discipelgroepen zijn!  
 

 (2) De sleutel voor het vermenigvuldigen van groepsleiders  

      is een trainer voor groepsleiders in elke stad.  

Begin door één opgeleid man en één opgeleid vrouw aan te wijzen om meer groepsleiders in je stad en land op te leiden.  

Later kan elke gemeente iemand aanstellen die daarvoor verantwoordelijk is in de gemeente.  
 

 (3) Gods opdracht en Gods belofte. 

De culturele opdracht van God is, “Vul de aarde” met mensen naar Gods beeld (Genesis 1:28). 

De grote opdracht van Jezus is, “Ga en maak discipelen van alle volken” (Matteüs 28:18-20). 
  

Gods plan kan niet en zal niet falen! Hij zegt, “Het zal gebeuren zoals Ik heb besloten” (Jesaja 14:24,27; Psalm 138:8).  

Aan het einde zal er voor de troon en voor het Lam “een onafzienbare menigte staan, die niet te tellen is, uit alle landen 

en volken, van elke stam en taal” (Openbaring 7:9).  

 


