KONINKRIJK.
1

LES 33

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]
JESAJA 1 - 4

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Jesaja 1 - 4). 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]
(13) ROMEINEN 10:9-10

Repeteer twee aan twee.
(13) Romeinen 10:9-10.

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
zaligheid.

4

ONDERRICHT (85 minuten)
[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE ONBEZONNEN BOUWER en DE VERMETELE KONING
“De gelijkenis van de overhaastige bouwer” in Lukas 14:28-30
en “de gelijkenis van de vermetele koning “ in Lukas 14:31-33 zijn gelijkenissen over
DISCIPELSCHAP 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 OVERHAASTIGE BOUWER
Lees Lukas 14:25-30.
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.
De toren.

De toren is waarschijnlijk een wachttoren in een wijngaard en dient tevens als opslagplaats (Jesaja 5:2). Het
kan ook een boerderij zijn.
De kosten berekenen.

Elke goede zakenman gaat eerst zitten om de kosten voor het project te berekenen.

Allen die het zien.

Toeschouwers zijn erom berucht dat zij met een ernstige zaak de spot drijven en mensen afkraken,
vooral als deze mensen mislukken.
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,
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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.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 14:25-27.

Jezus was onderweg naar Jeruzalem (Lukas 9:51) en reisde door Perea. Hij sprak een schare toe over discipelschap.
Iedereen die graag een discipel van Jezus Christus wil worden, moet beseffen dat er kosten aan discipelschap verbonden
zijn. Het was niet Jezus die de kosten moet berekenen of Hij Zijn taak wel zou kunnen voltooien, want Hij wist al dat
Hij voor de zonden van mensen zou moeten sterven. Hij wist ook dat het Koninkrijk van God alleen voltooid zou
worden met de hulp van ware discipelen, niet met naamchristenen (oppervlakkige volgelingen). Het zijn de mensen die
discipelen van Jezus Christus willen worden die de kosten van discipelschap moeten berekenen. Dat is ook de context
van de gelijkenis.
Wat Jezus over discipelschap leert in de context is het volgende:
Alle ware christenen zouden discipelen moeten worden.

In Handelingen 11:26 staat dat de discipelen voor het
eerst “christenen” genoemd werden in Antiochië (Syrië). We moeten geen scherp verschil maken tussen “een christen”
en “een discipel” van Christus. Jezus Christus heeft niet verschillende klassen van christenen geïntroduceerd, alsof een
discipel een hogere klasse was dan een gewone christen!
De verwarring ontstaat meestal waar bepaalde mensen traditioneel zichzelf “christen” noemen, terwijl geen van de
kenmerken van een discipel in hun leven zichtbaar is! Zij zijn in feiten alleen maar “christen” in naam en niet in de
praktijk en dus niet echte christenen!
Aan het begin van de nieuwtestamentische periode werden alle mensen die in Jezus Christus geloofden “discipelen”
genoemd. En zelfs toen maakte Jezus al onderscheid tussen wie ware discipelen waren en wie niet (Johannes 6:60-69).
In het boek Handelingen werd een mens “een discipel” wanneer hij in Jezus Christus ging geloven (Handelingen 9:26;
13:48-52). Sommige van deze discipelen waren nog geestelijk onvolwassen en veroorzaakten onderlinge onenigheid
(Handelingen 6:1-2), terwijl andere discipelen al geestelijk volwassen waren, zoals Timoteüs (Handelingen 16:1-2).
De specifieke kenmerken van een discipel worden heel duidelijk door Jezus Christus in de vier Evangeliën geleerd
(Matteüs 10:24-25; 13:52; 28:19-20; Lukas 6:40; 14:26-27,33; Johannes 8:31-32; 13:34-35; 15:5-8). Het is de bedoeling
van Jezus Christus dat allen die door Gods genade in Hem geloven deze kenmerken van “een discipel” of “een
volwassen christen” zouden hebben.
Een discipel is een volgeling van Jezus Christus.

Jezus riep verschillende soorten mensen om Zijn volgeling te
worden. Hij zei, “ Kom en zie!” En: “Volg Mij!” Zijn roeping tot discipelschap had geen sociale barrières. Onder Zijn
volgelingen waren zondige vissers, zoals Petrus, Jakobus en Johannes, een politieke ijveraar als Simon en een verachte
tollenaar als Matteüs. De roeping tot discipelschap was een roeping om “met Hem” te zijn waar Hij ook ging. De sterke
en directe indruk van de persoonlijkheid van Jezus Christus, samen met Zijn krachtige onderricht, drong hen om Hem te
volgen (Johannes 1:35-51; Lukas 5:1-11; Markus 3:13-15).
Een discipel is een leerling van Jezus Christus.

Een discipel leert door te observeren, te luisteren en na te bootsen.
Hij leert terwijl hij Jezus Christus volgt. Hij observeert het leven en taak van Jezus van dichtbij. Hij leert uit Zijn
onderricht en Zijn voorbeeld. Hij leert door het onderricht toe te passen en zo ervaring op te doen (Johannes 13:13-15;
Matteüs 4:23; Handelingen 4:13; Filippenzen 4:9-12).
Het eerste kenmerk van een ware discipel van Jezus Christus is dat hij alle andere relaties “haat”.

Jezus zegt,
“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” (Lukas 14:26). Dit betekent dat een discipel volkomen toegewijd
is aan Jezus Christus Hij moet zijn familie en zichzelf “haten”. Dit betekent niet dat hij zijn familie moet haten in de zin
van niet meer van hen houden, verachten, een afschuw van ze hebben, hen verwerpen en vergeten. De Bijbel beveelt
christenen om voor hun ouders te zorgen, hun vrouwen lief te hebben, hun kinderen op te voeden in de onderwijzing en
terechtwijzing van de Heere en hun naaste lief te hebben als zij zichzelf liefhebben.
Het woord “haten” betekent “minder voorkeur geven aan” zoals de parallel in Matteüs 10:37 aantoont: “Wie vader of
moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.” Als er
een conflict is tussen een familielid en Christus, en de keus is tussen “een familielid gehoorzamen” of “Christus
gehoorzamen”, dan moet de wens (verzoek, eis) van het familielid, hoe vurig ook, verworpen worden! De hoogste
loyaliteit van een discipel moet aan Jezus Christus zijn en geen ander relatie mag daarvoor in de plaats komen! De
discipel verkiest Jezus Christus zo onvoorwaardelijk als zijn Heer (Koning) en Leidsman dat hij alle andere loyaliteiten
en relaties onderwerpt aan zijn loyaliteit en toewijding aan Jezus Christus. Jezus Christus moet in alles de Eerste zijn
(Kolossenzen 1:18). Dus, een discipel heeft Jezus Christus lief boven alle andere relaties. Hij verkiest Jezus Christus
boven zijn ouders, zijn eigen gezin en zelfs zijn eigen leven.
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Het tweede kenmerk van een ware discipel van Jezus Christus is dat hij zijn eigen kruis draagt.

Dit betekent dat een ware discipel zijn ambities en veiligheid opoffert. Hij accepteert het offer of lijden dat een
toegewijd christen moet brengen wanneer hij afgewezen, verworpen, bespot, onderdrukt en vervolgd wordt. Dit is de
betekenis van “je eigen kruis dragen” (Lukas 14:26-27).
Op dit punt vertelt Jezus Christus “de gelijkenis van de onbezonnen bouwer”.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 14:28-30.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis wordt niet gegeven.

Het moet dus uit het verhaal en het verband van de gelijkenis afgeleid worden.
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.
Bouwen van een toren.

Dit is een relevant detail. Het bouwen van een toren is een groot project. Het kost veel geld,
energie en tijd. In de context staat het voor “een discipel van Jezus Christus worden”. Het besluit om een discipel van
Jezus Christus te worden is heel belangrijk. Het beïnvloedt zijn financiële situatie, zijn relaties tot zijn familie, en het
kan de richting van zijn hele leven veranderen!
De kosten berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien.

Dit is een relevant detail, omdat het
het centrale punt of de belangrijkste boodschap in de gelijkenis is. Elk mens is verantwoordelijk om eerst de kosten van
discipelschap te berekenen, voordat hij een discipel van Jezus Christus wordt. Hij moet besluiten of hij wel bereid is om
aan Jezus Christus de eerste plaats in zijn leven, in zijn relaties, in zijn plannen en in zijn besluiten te geven, enz.
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Introductie. De belangrijke 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 onbezonnen bouwer in Lukas 14:28-30 gaat over “discipelschap in Gods Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Elk mens is verantwoordelijk om de kosten van
discipelschap te berekenen voordat hij Jezus Christus gaat volgen. Bezint eer gij begint!”
Discipelschap is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk
berekenen de kosten voordat zij met hun hele leven Jezus Christus gaan volgen en van Hem gaan leren. In dit verband
moet een christen vooral de kosten berekenen met betrekking tot zijn ouders, zijn eigen gezin en zijn eigen leven,
ambities en verlangens. Misschien moet iemand wel kiezen tegen zijn ouders en familie of tegen zijn eigen ambities en
veiligheid.
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 kunnen we wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?
Matteüs 6:25-34.

De kosten van discipelschap is om als eerste prioriteit het Koninkrijk van God en Gods gerechtigheid
te zoeken. Zoek het koninkrijk boven het jagen naar materiële zaken als voedsel, drank en kleding.
Matteüs 10:37-39.

De kosten van discipelschap is om Jezus Christus meer lief te hebben dan je ouders, vrouw of
kinderen. Wees bereid om het offer van een toegewijd christen te brengen wanneer je afgewezen, verworpen, bespot,
onderdrukt en vervolgd wordt. Het is de keus om je leven af te leggen voor Jezus Christus en de uitbreiding van Zijn
Koninkrijk.
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Matteüs 7:14; Johannes 16:33; 2 Timoteüs 3:12.

Elk mens moet de kosten van discipelschap berekenen voordat hij
zich aan discipelschap toewijdt. Hij moet eerst nadenken en dan doen! Het volgen en navolgen van Jezus Christus is
niet eenvoudig, omdat het is als ingaan in de nauwe poort en wandelen (klimmen) langs de smalle weg. Het brengt
dikwijls moeilijkheden en vervolging met zich mee. Sommige mensen volgen Jezus Christus voor een poos, maar
vallen dan af (Hebreeën 6:4-8; 1 Johannes 2:19), zoals Judas (Johannes 6:70-71) en waarschijnlijk Demas (2 Timoteüs
4:8,10; zie Matteüs 7:22-23; Johannes 6:66). Maar ware gelovigen in Jezus Christus (Matteüs 11:12) zullen uiteindelijk
nooit afvallen (Johannes 10:27-28; Filippenzen 1:6; 2 Timoteüs 2:19) zelfs als zij voor een periode struikelen (Spreuken
24:16), zoals Petrus (Lukas 22:31-32; Johannes 21:15-17).
B. DE GELIJKENIS VAN DE VERMETELE KONING
Lees Lukas 14:31-33.
Lukas 14:31-32 zegt, “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? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de
vredesvoorwaarden zijn.”
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
Koningen voeren oorlog.

Verslagen over koningen die oorlogen voeren vullen de geschiedenisboeken in de wereld.

De uitkomst van de oorlogstrijd overwegen.

Dit is de belangrijkste taak van een koning en zijn generaals voordat zij
op een oorlog uittrekken. Vooral als zij weten dat zij in aantal overtroffen worden, zijn zij gedwongen om een besluit te
nemen: de strijd verliezen of vredesvoorwaarden aan te vragen.
Een gezantschap sturen om vredesvoorwaarden aan te vragen .

Dit is een veel betere beslissing dan om op oorlog
uit te trekken tegen een leger die in aantal de jouwe overtreft en je een verschrikkelijke nederlaag toedient!
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.
Deze gelijkenis heeft hetzelfde verband als de gelijkenis over de onbezonnen bouwer.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 14:25-30.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 14:31-32.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 14:33-35.

De toepassing wordt in het verhaal geïmpliceerd. Als je moet handelen, handel dan op de verstandigste manier! Als je
niet kan winnen, sluit dan vrede!
Het onderricht van Jezus Christus over discipelschap is het volgende:
Het derde kenmerk van een ware discipel van Jezus Christus is dat hij alles wat hij bezit opgeeft.

Dit betekent dat een ware discipel helemaal toegewijd is aan Jezus Christus. Lukas 14:33 zegt, “Zo kan dan ieder van u
die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.” Dus, een ware discipel geeft de voorkeur aan Jezus
Christus boven al zijn bezittingen, relaties en ambities in deze wereld. Hij is bereid om alles wat dan ook, op te geven
en iedereen wie dan ook, vaarwel te zeggen om Jezus Christus als discipel te volgen. Een ware discipel laat niet toe dat
liefde voor geld, succes, roem, of macht hem verhindert om een discipel van Jezus Christus te worden.
Als er een conflict is tussen het najagen van materiële voordelen, succes, roem of macht enerzijds en het volgen van
Jezus Christus als Zijn discipel anderzijds, dan moet materialisme, succes, roem en macht verworpen worden. Als de
keuze is tussen geld maken en Christus van harte volgen, dan moet de aantrekkingskracht van het materialisme en
wereldse succes verworpen worden. De hoogste toewijding van een discipel is aan Jezus Christus en geen andere
toewijding mag dit in de weg staan!
Het vierde kenmerk van een ware discipel van Jezus Christus is dat hij als zout is.

Dit betekent dat een ware discipel goede invloed op zijn maatschappij heeft. Lukas 14:34-35 zegt, “Het zout is goed,
maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het
land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg.” Zout is een substantie die enerzijds verderf tegenwerkt en
anderzijds smaak geeft. Christen discipelen moeten als “zout” zijn. Zij bestrijden moreel en geestelijk verderf in hun
maatschappij en hun woorden en gedrag zijn smakelijk voor mensen om hen heen.
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Zout dat smakeloos geworden is, kan zelfs niet meer dienen als kunstmest. Het kan geen goed meer doen en wordt
weggegooid en vertrapt. De formele wettische godsdienst van de Farizeeën en Schriftgeleerden die als een last op de
schouders van mensen gedrukt werden, waren volkomen waardeloos! De door mensen gemaakte wetten van
godsdiensten zijn als smakeloos zout! Deze mensen zijn wel religieus, maar hebben geen goede invloed op de
maatschappij van Israël en ook niet op de maatschappijen in de wereld. Zij worden uit Gods Koninkrijk geworpen
(Matteüs 8:12; 21:42-44)! Jezus waarschuwt Zijn toehoorders dat mensen die gerechtigheid hebben leren kennen en
daarna hun harten verharden tegen de Heilige Geest, niet meer in staat zouden zijn om zich te bekeren (Matteüs 12:32;
Hebreeën 6:4-6; 10:26-31). Onwrikbare loyaliteit aan Jezus Christus is noodzakelijk en kan niet gerijmd worden met de
natuurlijke verlangens van de zondige menselijke natuur. Hij waarschuwt, “Wie oren heeft om te horen, laat die horen!”
(Lukas 14:35; Openbaring 2:7).” Dit betekent dat wanneer iemand de woorden van Jezus Christus hoort, hij niet moet
uitstellen, maar meteen moet handelen!
3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen.
Jezus geeft geen van de details enige bijzondere betekenis. De details moeten uitgelegd worden in relatie tot de context.
Een koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning.

Dit is een essentieel en relevant detail. In
het verband vertegenwoordigt “de eerste koning” de mens die graag een discipel van Jezus Christus wil worden, dat wil
zeggen, jij en ik. “De tweede koning” met een veel groter legermacht vertegenwoordigt Jezus Christus!
De eerste koning moet eerst gaan zitten om te beraadslagen of hij bij machte is tegen de tweede koning met
een veel groter legermacht op te trekken. Dit is een essentieel en relevant detail, omdat dit de centrale gedachte of

belangrijke boodschap van de gelijkenis is. Elke koning of generaal moet eerst zijn kansen om de oorlog te winnen
overwegen en zijn strategie plannen, voordat hij de strijd aangaat.
De eerste koning moet overwegen. Het punt van de gelijkenis is dat elk mens verantwoordelijk is om een besluit te
nemen of hij een discipel van Jezus Christus wil worden of niet. Hij moet beseffen dat Jezus Christus en Zijn
legermacht van ontelbare engelen vele keren sterker zijn dan hij! Hij moet gaan beseffen dat hij dit ene allesbeslissende
besluit moet nemen: Jezus Christus weerstaan of zich aan Hem onderwerpen!
Daarna moet de eerste koning kiezen en moet hij handelen. Hij moet goed nadenken voordat hij handelt. Maar hij moet
handelen! Hij mag dit niet uitstellen, want de tweede koning is al onderweg! Jezus Christus is al onderweg naar jouw en
Hij eist volledige onderwerping omdat Hij de Koning van alle koningen is (Openbaring 17:12-14). Je zult Hem
tegenkomen bij Zijn wederkomst, maar veel eerder wanneer je sterft! Je moet kiezen en meteen handelen en niet
uitstellen! Niemand kan deze beslissende ontmoeting (treffen, confrontatie) met Jezus Christus ontlopen. Je moet je nu
vrijwillig onderwerpen of vernietigd worden.
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van de vermetele koning in Lukas 14:31-33 gaat over “discipelschap in Gods Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Elk mens is verantwoordelijk om een keuze te
maken om wel of niet een discipel van Jezus Christus te worden. Hoewel hij moet overwegen welk strategie het
beste is, moet hij handelen! Hij moet kiezen en zich onderwerpen, want de Heer Jezus Christus is al onderweg
naar hem! Neutraliteit ten opzichte van Jezus Christus is onmogelijk!” Kiezen is het menselijke antwoord op
Gods aanvankelijke eis om de kosten van discipelschap te overwegen en zich dan volledig aan Zijn heerschappij
(koningschap) te onderwerpen. Dit is wat het betekent Jezus Christus lief te hebben met je hele hart, ziel,
verstand en kracht.
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is meer dan alleen maar de kosten en gevolgen van je keuze te overwegen
wanneer je een keuze moet maken. De keuze van de eerste koning was niet of hij ging aanvallen of neutraal ging
blijven, maar tussen aangevallen worden (want dat gaat zeker gebeuren) of vredesvoorwaarden vragen (omdat dat de
enige manier was om de tegenaanval nog te vermijden)!
Terwijl de onbezonnen bouwer nog een keuze had om te bouwen of niet te bouwen, werd de eerste koning aangevallen.
Hij had niet de vrijheid om voor neutraliteit te kiezen. Een keuze wordt hem dan opgedrongen! Hij moet kiezen! Zo
moet elk mens kiezen en handelen: Jezus Christus weerstaan of zich aan Jezus Christus overgeven en zich aan Hem te
onderwerpen. Neutraliteit ten opzichte van Jezus Christus is onmogelijk! Ongeacht of iemand een godsdienst heeft of
niet, hij moet kiezen en hij moet handelen!
Alle mensen worden voortdurend aangevallen door hun eigen zondige natuur in hen (Romeinen 7:14-25; Galaten 5:17),
door de boze antichristelijke wereld rondom hen (Johannes 15:18) en door de satan en zijn leger demonen boven hen
© 2016 DOTA Handleiding 11

Les 33. De onbezonnen bouwer en de vermetele koning

5

(Efeziërs 6:12). De zondige natuur ligt aan de deur en zijn begeerte gaat uit naar de mens om hem te bezitten, te
beheersen en te vernietigen (Genesis 4:7). De zondige wereld en zijn aantrekkingskracht is heel sterk (1 Johannes
2:15-17; Lukas 8:14). En de satan gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden
(1 Petrus 5:8).
Maar ook Jezus Christus is in de aanval! Vanaf Zijn eerste komst naar de wereld om mensen te redden van de zonden,
schuld, schande, bederf, macht en verslaving van de zonde komt Hij tot mensen door Zijn Woord, Zijn Geest en Zijn
arbeiders (de verkondigers). Bij Zijn wederkomst komt Hij als finale Verlosser voor christenen, maar ook als finale
Rechter voor niet-christenen. Hij Zelf staat aan de deur van mensenharten en klopt. Hij wil graag binnen komen
(Openbaring 3:20). Dit alles dwingt de mens om een besluit te nemen. Zijn komst naar de mens toe is onvermijdelijk en
onweerstaanbaar! De mens moet kiezen! Jezus zegt: “Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond” (Openbaring 2:16). “Bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij
u komen als een dief en u zal beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen” (Openbaring 3:3).
Discipelschap is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk,
aangevallen door hun eigen zondige natuur in hen, de antichristelijke vijanden om hen en de demonische wereld boven
hen enerzijds en door Jezus Christus anderzijds, moeten een beslissing nemen! Zij moeten nadenken wat ze op gaan
geven, af gaan leggen, los gaan laten, enz. ten einde niet langer nederlagen te lijden en onherstelbare geestelijke en
morele verliezen te lijden.
De slechtste strategie en het meest dwaze ding wat zij kunnen doen is denken dat zij neutraal kunnen blijven en daarom
niet een keus hoeven te maken! De beste strategie en het verstandigste wat zij kunnen doen, is om een beslissing te
nemen om zich toe te wijden. Het is om verzoend te worden met God door geloof in Jezus Christus en Jezus Christus al
de dagen van hun leven als Zijn discipel te volgen (2 Korintiërs 5:17-20).
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?
Lukas 12:57-59.

De beste strategie in discipelschap is om te besluiten hoe je op een rechtszaak moet reageren. Als je
een rechtszaak niet kan winnen, vraag dan snel vredesvoorwaarden aan buiten de rechtszaak om. En met betrekking tot
het laatste oordeel (de laatste rechtszaak in de menselijke geschiedenis) is het de beste strategie om met Jezus Christus,
de Rechter van alle mensen, verzoend te worden. Er is geen ander manier om de eeuwige verdoemenis te ontlopen!
Lukas 13:1-5.

De beste strategie voor discipelschap is om je te bekeren en in Jezus Christus te geloven voordat het te
laat is! Jezus zegt, “Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen!
2 Korintiërs 6:2.

De beste strategie voor discipelschap is om meteen te handelen en niet uit te stellen. “Nu is het de dag

van het heil!”
Matteüs 19:20-24.

De beste strategie voor discipelschap is om op te geven wat in de weg staat om een discipel van
Jezus Christus te worden! Iemand moet misschien bepaalde bezittingen opgeven. Iemand anders moet misschien
bepaalde ambities, macht of roem opgeven. En een derde moet misschien bepaalde relaties opgeven (Spreuken 1:10,15;
Efeziërs 5:5-7). Door dit te doen zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer Zijn welgevallen uitspreken!
Lukas 14:34-35; 2 Korintiërs 2:14-16; 3:2-3.

De beste strategie voor discipelschap is om goede invloed op je
maatschappij te hebben, inclusief je familie, buren, tegenstanders en zelfs vijanden. De beste strategie om een veldslag
te winnen is om evenals zout te strijden tegen moreel en geestelijk verderf. Het is om het goede nieuws als een liefelijk
aroma te verspreiden. Het is om een transparant christelijke leven onder de mensen te leven, een brief te zijn die door
ieder ander mens gelezen en begrepen wordt.
C. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKE ONDERWIJZINGEN OF LESSEN IN DE
GELIJKENISSEN OVER DISCIPELSCHAP IN GODS KONINKRIJK
De gelijkenissen over DISCIPELSCHAP IN GODS KONINKRIJK zijn de volgende:
• De gelijkenis van de onbezonnen bouwer in Lukas 14:28-30.
• De gelijkenis van de vermetele koning in Lukas 14:31-33.
• De gelijkenis van de hand aan de ploeg in Lukas 9:61-62 (Zie handleiding 11, supplement 11).
Bespreek. Wat zijn de belangrijkste lessen uit de gelijkenissen over discipelschap in Gods Koninkrijk? Wat leert Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen. Christenen moeten toegewijde discipelen van Jezus Christus zijn.
(1) Een mens moet de kosten van discipelschap berekenen.

Elk mens is verantwoordelijk om de kosten van discipelschap te berekenen, vooral met betrekking tot de relatie tot zijn
ouders, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters en zijn eigen leven met al zijn ambities. De kosten kunnen zijn
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dat hij misschien moet kiezen tussen Jezus Christus en Zijn zaak enerzijds en de relatie met zijn ouders, zijn gezin en
zijn eigen leven met ambities en zekerheden anderzijds.
(2) Een mens moet vóór of tegen Koning Jezus Christus kiezen.

Elk mens is verantwoordelijk om een keus te maken om zich te onderwerpen aan de Koning van alle koningen of om
Zijn eis te weerstaan. Neutraliteit ten aanzien van Jezus Christus is onmogelijk! Hij moet overwegen wat hij op moet
geven, af moet leggen of los moet laten ten einde geen verschrikkelijke nederlaag te lijden in zijn relatie tot Jezus
Christus. Zo iets als “een klein beetje christen zijn” bestaat niet! Eenmaal je geloof in Jezus Christus uitspreken en een
paar veranderingen in je leven aanbrengen en dan verder leven zoals je wilt, is onvoldoende!
De slechtste strategie en het meest dwaze ding wat je kunt doen, is om neutraal te blijven en te denken dat je geen
besluit hoeft te nemen! De beste strategie is om je met Jezus Christus te verzoenen door in Jezus Christus te geloven.
Het enige wijze, verstandige en redelijke ding wat je moet doen, is om Jezus Christus als Zijn discipel te volgen.
Christelijk discipelschap betekent je van harte over te geven aan Jezus Christus en wat Hij leert.
(3) Een mens moet elke dag een discipel van Jezus Christus zijn.

Elk mens is verantwoordelijk om zich elke dag en voor de rest van zijn leven van harte toe te wijden om Jezus Christus
als Zijn discipel te volgen. Jezus Christus eist onvoorwaardelijke en onverdeeld toewijding in discipelschap aan Hem!
De drie gelijkenissen leren dat een discipel de kosten van discipelschap moet berekenen! Hij moet besluiten om een
discipel van Jezus Christus te worden! Elke dag moet hij weigeren om naar achteren om te kijken en zich voor te nemen
naar voren te blijven kijken terwijl hij Jezus Christus volgt!

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 overhaastige bouwer” en de gelijkenis van “de vermetele
koning” 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 Jesaja 5, 6, 7 en 8.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. (14) Romeinen 10:12. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 9:1-33.
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.
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