KONINKRIJK.

SUPPLEMENT 11

[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN
“De gelijkenis van de hand aan de ploeg” in Lukas 9:61-62
is een gelijkenis over
DISCIPELSCHAP IN GODS KONINKRIJK.
Lees Lukas 9:51-62.
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. Een ploeg in de tijd van Jezus bestond uit een sterke houten stok die diagonaal aan de boom bevestigd
werd en door een os getrokken werd. De onderkant van de stok was een scherpe punt die diende als een ploeg. De
bovenkant van de stok diende als handvat om de ploeg in een rechte lijn te sturen. Maar als een man naar achteren
omkijkt, worden zijn armen ongelijk in lengte en gaat de ploeg meteen scheef draaien. Niemand kan een rechte voor
ploegen door naar achteren te kijken.
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.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 9:51-61.

In vers 51 richtte Jezus Zijn gezicht naar Jeruzalem om daarheen te reizen. Hij was vastberaden om Zijn leven voor Zijn
schapen af te leggen. Zijn vastberadenheid stond in schril contrast met het gebrek aan vastberadenheid van drie mensen
die dachten discipelen van Hem te worden.
Dit herinnert aan het verband tussen Lukas 9:22 en Lukas 9:23-24. In het eerste gedeelte zegt Jezus: “De Zoon des
mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en Schriftgeleerden, en Hij moet gedood
en op de derde dag opgewekt worden.” En in het tweede gedeelte zegt Hij tot hen: “Als iemand achter Mij wil komen,
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal
het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden”. Het is alsof Jezus zegt dat Zijn
vastberadenheid om Zijn taak te volbrengen het voorbeeld moet zijn voor de vastberadenheid van Zijn discipelen.
Het onderricht van Jezus m.b.t. discipelschap is de volgende:
De eerste vier kenmerken van discipelschap worden in Lukas 14:26,27,33,34-35 gevonden. Een ware discipel geeft de
hoogste voorkeur aan Jezus Christus boven alle andere relaties; is bereid om met Jezus Christus te lijden; verkiest Jezus
Christus boven materiële bezittingen en is als zout dat smaak geeft en bederf weert.
Het vijfde kenmerk van een discipel is dat hij nooit omkijkt. Hij is vastberaden om zijn Godgegeven taak te vervullen
en om Jezus Christus tot het einde trouw te volgen. Dit kenmerk wordt benadrukt door het gebrek aan vastberadenheid
bij de volgende drie aspirant discipelen.
De eerste aspirant discipel was te gretig om Jezus te volgen.

Hij had nagelaten om de kosten van discipelschap te
berekenen. Hij zag hoe de schare mensen Jezus Christus volgde, de wondertekenen die Jezus deed en het enthousiasme
van de mensen en daarom wilde hij zo dicht mogelijk bij Jezus blijven en alle gebeurtenissen mee te maken. Maar naar
mate het evangelieverhaal zich ontvouwt, heeft Judea hem verworpen (Johannes 5:18), heeft de provincie van Galilea
zich van Hem afgetrokken (Johannes 6:66), smeekte het land van de Gergesenen Hem of Hij uit hun gebied wilde
vertrekken (Matteüs 8:34), ontving een dorp van de Samaritanen Hem niet (Lukas 9:52-53), wilden de mensen op de
aarde Hem niet meer (Matteüs 27:23) en uiteindelijk verliet ook de hemel Hem (Matteüs 27:46). De kosten voor
volhardend discipelschap achter Jezus Christus aan impliceert strijd, verwerping en lijden!
De tweede aspirant discipel was niet gereed om Jezus te volgen.

Enerzijds wilde hij ook een volgeling van Jezus
worden evenals de apostelen. Anderzijds stelde hij zijn eigen voorwaarde voor het navolgen van Jezus Christus. Hij
wilde eerst zijn gestorven vader begraven. Jezus wilde het heel duidelijk maken dat Hij, Jezus Christus, de soevereine
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Heer is en absoluut zonder enige voorwaarde of aarzeling gehoorzaamd dient te worden. Hij wilde dat deze man
begreep dat in Gods Koninkrijk de geestelijke familie van God veel belangrijker is dan de aardse familiebanden. Jezus
zegt dit tegen een specifieke aspirant discipel en niet tegen iedereen die toehoorde. Jezus zegt niet dat christenen niet
voor hun ouders moeten zorgen of hun begrafenis moeten verzorgen. Maar Jezus Christus zegt wel dat een christen
Jezus Christus meer dan zijn ouders lief moet hebben. Een discipel moet Jezus Christus onvoorwaardelijk gehoorzamen.
De derde aspirant discipel was onkundig.

Hij kende waarschijnlijk zichzelf en zijn familie niet goed genoeg. Jezus
was in staat om in het denken en hart van deze man te kijken (Johannes 2:25). Jezus kende zijn bewuste gedachten en
onbewuste motieven. Hij wist dat wanneer deze aspirant discipel thuis kwam, hij gemakkelijk ten prooi van de vurige
en emotionele pleidooien van zijn familie zou vallen en thuis zou blijven zonder om zich bij Jezus Christus aan te
sluiten.
Op dit punt vertelde Jezus Christus de gelijkenis van de hand aan de ploeg.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 9:62 in de vorm van een spreuk.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in de spreuk.

Het is een stilzwijgend vermaning, “Als je eenmaal je hand aan de ploeg slaat, moet je nooit meer naar wat achter je ligt
kijken! Anders ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God!”
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 geeft geen van de details enige bijzondere betekenis. Daarom moeten de betekenissen van de
details uit het verhaal of het verband afgeleid worden. De details moeten in verband met de context blijven staan.
De man die zijn hand aan de ploeg slaat.

Hij vertegenwoordigt natuurlijk de aspirant discipel, de man die een
discipel van Jezus Christus wil worden. “Je hand aan de ploeg slaan” betekent dat je een besluit en toewijding maakt om
een discipel van Jezus Christus te worden.
Kijken naar wat achter je ligt.

Dit is de centrale gedachte, hoofd thema of belangrijke boodschap van de gelijkenis.
Dat is wat ieder van deze drie aspirant discipelen van Jezus Christus op zijn eigen wijze deden. De eerste aspirant
discipel maakte een besluit om een discipel van Jezus Christus te worden zonder de kosten van discipelschap te
berekenen. Hij zou later toch naar wat achter hem ligt, kijken en de kosten van discipelschap berekenen.
De tweede aspirant discipel wilde Jezus Christus onder bepaalde voorwaarden volgen. Hij keek al naar de familie
verantwoordelijkheden die achter hem lag.
De derde aspirant discipel wilde ook Jezus Christus volgen zonder te beseffen hoe negatief zijn familie daarop zou
reageren. Jezus wist dat hij ook naar wat achter hem lag zou kijken en de overwegingen van zijn familie belangrijker
zou vinden dan Jezus Christus te volgen.
Niet geschikt voor het Koninkrijk van God.

Dit is de uitleg en toepassing die Jezus Zelf aan deze spreuk geeft.
Mensen die niet volledig vastberaden en toegewijd zijn om Jezus Christus als discipel te volgen, komen niet in
aanmerking om in Gods Koninkrijk te dienen.
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 hand aan de ploeg gaat over “discipelschap in Gods Koninkrijk”.
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Ieder mens is verantwoordelijk om vastberaden
en toegewijd aan zijn overtuigingen en besluiten te blijven. Hij moet zich van harte toewijden om Jezus Christus
tot het einde toe als discipel te volgen.”
Toewijding, vooral toewijding aan discipelschap, is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware
burgers in Gods Koninkrijk zijn volkomen toegewijd aan Jezus Christus. Het hart van de man in de gelijkenis was
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verdeeld. Enerzijds wilde hij Jezus Christus graag volgen. Anderzijds wilde hij zijn familie behagen! Maar Jezus
Christus eist onverdeeld toewijding aan discipelschap! Een aspirant discipel moet de kosten van het volgen van Jezus
Christus als discipel berekenen. Hij moet vastberaden een besluit nemen zich aan Jezus Christus te onderwerpen en zich
van harte toewijden om Jezus Christus te blijven volgen. Elke dag weigert hij te kijken naar wat achter hem ligt (i.e. wat
het hem gekost heeft) en blijft hij kijken naar wat voor hem ligt. Jezus Christus eist volledige toewijding van iemand die
Hem als discipel volgt.
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?
Aantekeningen.
Jozua 24:15.

Het volk van Israël was een volk dat de HEERE geroepen heeft om Hem te volgen en te dienen, maar
veel mensen werden verzocht de “god” van het land waar zij woonden te dienen. Zij stonden voortdurend onder druk
om zich aan te passen aan de godsdienst van het land. Maar de staatsman Jozua zei, “Als het in uw ogen kwalijk is de
HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier
woonden, gediend hebben (Jozua 24:2), óf de goden van de Amorieten (Genesis 15:16; Leviticus 18:28), van wie u het
land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Hij daagde het volk van Israël uit om
zich toe te wijden aan de HEERE (de God Die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard) en niet de goden van de andere
godsdiensten om zich heen te dienen. Neutraliteit tegenover de God van de Bijbel is onmogelijk!
1 Koningen 18:16-40.

Het volk van Israël werd geroepen om alleen de HEERE te dienen, maar zij wilde liever de
afgoden, vooral Baäl (de belangrijkste god van de Kanaänieten in het Midden Oosten in die tijd) dienen. Hun hart was
verdeeld tussen de HEERE en Baäl. De profeet Elia zei, “Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE GOD
is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! (1 Koningen 18:21). Hij daagde het volk van Israël uit een besluit en
toewijding te maken aan de HEERE of de god van de godsdiensten om hen heen. Neutraliteit tegenover de God van de
Bijbel is onmogelijk!
Filippenzen 3:12-14.

De apostel Paulus heeft een toewijding gemaakt voor heel zijn leven op de aarde! Hij deed één
ding: namelijk, te vergeten wat achter is en zich uit te strekken naar wat voor is. Hij bleef zich richten op het doel van
zijn leven! Dit éne doel voor ogen vinden we ook in Psalm 27:4; Markus10:21, Lukas 10:42 en Johannes 9:25.
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