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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 5/16: De discipelen van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/  
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 18-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

Noot: Voor een gedetailleerder studie over de twaalf apostelen, zie de reeks van  
13 zondagsschoollessen, getiteld “De Twaalf Discipelen”: 

http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm  
 

De Voorbereiding 
“Hij ging naar de berg om te bidden” (Lukas 6:12). 

 
Er moest een belangrijke beslissing gemaakt worden. Uit een menigte volgelingen moest een kleine 
groep mannen gekozen worden. Gods wil moest vastgesteld worden. Welke twaalf zouden geselec-
teerd worden? De juiste mannen moeten gekozen worden. Gods keuze moet vastgesteld worden! 
Waarom was deze beslissing zo belangrijk? Christus zou het grootste deel van Zijn tijd en aandacht 
aan deze mannen besteden. Alleen deze mensen behoren tot de selecte groep, gekend als “de 
twaalf” (Markus 6:7; 10:32). Christus noemde hen “apostelen” (Lukas 6:13; Mattheüs 10:1-2). De-
ze mannen zouden uitgezonden worden op een belangrijke missie tot de natie Israël (Mattheüs 10:1-
15). Dezen waren de eersten die het Avondmaal zouden vieren (Mattheüs 26:26-30). Zij (met uit-
zondering van Judas) waren onder de eersten die de opgestane Redder zagen (Johannes 20:19-29; 1 
Korinthiërs 15:7). Zij kregen belangrijke opdrachten van de opgestane Heer (Handelingen 1:2 en 
vergelijk Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:47-48). Deze mannen zouden voorzien in het 
fundament van Christus’ wonderlijke gebouw: de Kerk (Efeziërs 2:20). Zij zouden door God ge-
bruikt worden om de eerste christenen te onderwijzen (Handelingen 2:42 – “de leer van de aposte-
len”) en om aan de Kerk een aantal nieuwtestamentische boeken te geven. (Weet u welke apostelen 
door God werden gebruikt om nieuwtestamentische boeken te schrijven?). Deze mannen zullen op 
een dag de twaalf stammen van Israël oordelen (Mattheüs 19:28). Tenslotte zullen zij voor altijd 
herinnerd worden als de 12 fundamentstenen van het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:14). 
De juiste keuze moest gemaakt worden. Gods wijsheid was nodig. Gods wil moest vastgesteld wor-
den. De Zoon des mensen ging naar een berg. Waarom ging Hij daar naartoe (Lukas 6:12)? Om te 
bidden. Hij was daar alleen en communiceerde met de Vader. Hij wilde niets dan aan de wil van de 
Vader voldoen. De Bijbel zegt: “Hij bleef heel de nacht in gebed tot God” (Lukas 6:12). De hele 
nacht bleef Hij bidden (vragen, zoeken, kloppen – zie Mattheüs 7:7) en toen de dag aanbrak, was 
Gods wil duidelijk. De Heer riep Zijn vele discipelen tot Hem, en uit deze groep koos Hij er twaalf 
uit” (Lukas 6:13). De Vader gaf Hem 12 mannen, als antwoord op Zijn gebed. Vergelijk Johannes 
17:6: “Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij wa-
ren van U en U hebt hen Mij gegeven”. De juiste keuze was gemaakt. God maakt geen vergissin-
gen! 
U en ik moeten belangrijke beslissingen maken. Elke dag moeten er keuzes gemaakt worden. Ver-
langen wij ernaar ons te verzekeren van Gods wil? Zonderen wij ons af om met God te communice-
ren? Komen onze beslissingen voort uit gebed? Kijken wij uit naar Gods keuze vooraleer wij onze 
keuze maken? 
Zal u voor beslissingen de God die geen vergissingen maakt toelaten om voor u te kiezen? Hij wil 
niets minder dan het beste voor u en voor uw leven. Zal u zorgvuldig en gebedsvol uzelf tot Hem 
keren voor elke beslissing, of die nu groot is of klein? 
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De keuze 
“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren” (Johannes 15:16). 

 
In gebedsvolle afhankelijkheid aan de Vader, koos de Heer Jezus Christus 12 mannen uit (zie Lukas 
6:13; Johannes 6:70; 15:16; Handelingen 1:2). De namen van deze twaalf worden op vier plaatsen 
in het Nieuwe Testament opgesomd: 

 
Schema uit http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm  

 
U zal opmerken dat alle vier lijsten drie groepen hebben van elk vier, met dezelfde namen in elke 
groep. Dezelfde naam staat boven elke groep, maar er is variatie in elke groep. Judas de broer van 
Jakobus was genaamd Taddeüs, en dit is de discipel die genoemd wordt in Johannes 14:22. In 
nieuwtestamentische tijden was het heel gewoon om twee namen te hebben. 
Wie waren deze mannen, deze gekozenen? Hadden zij een grote faam? Waren zij mannen met een 
hoge positie en veel macht? Waren zij de briljante intellectuele reuzen van hun tijd? Behoorden zij 
tot de wijzen en de machtigen en de rijken? Wie waren zij? 
Volgens Mattheüs 4:18-22, waren Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes gewone mensen. Mattheüs 
was een gehate en verachte tollenaar (Mattheüs 10:3). In Handelingen 4:13 worden Petrus en Jo-
hannes, zoals de andere discipelen, beschreven als “ongeleerde en eenvoudige mensen” (wat bete-
kent dat zij nooit enige formele scholing hadden gehad). In de ogen van de wereld waren zij nie-
mendallen! Zij waren een groep van gewone, onopgeleide, onbekende Galileeërs (de meeste disci-
pelen waren van Galilea; vergelijk Lukas 22:59 en Handelingen 2:7)! Waarom koos de Heer Jezus 
zulke onwaarschijnlijke, onvermaarde, onwaardige mannen?  
Wat leren 1 Korinthiërs 1:26-31 en Jakobus 2:5 ons over het soort van mensen dat God voor Hem 
heeft verkozen? (Mattheüs zou zeker “Amen!” gezegd hebben op 1 Korinthiërs 1:28 want erg wei-
nig mensen waren zo veracht als de tollenaars [belastinginners]). Indien God enkel de rijken en wij-
zen en machtigen en vermaarden had uitverkozen, waar zouden de meesten van ons dan wel staan? 
Indien God enkel had gekozen voor de grootste en machtigste natie, waar zou dan de natie Israël 
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hebben gestaan (zie Deuteronomium 7:6-8)? God kan gewone, ordinaire mensen nemen en van hen 
grote en godvruchtige mensen maken. Dit geeft ons een grote hoop en bemoediging! 
God verkoos een tienerjongen, en maakte hem tot heerser over Egypte! (Wie was hij? Jozef). God 
verkoos een jonge schaapherder, en maakte van hem Israëls grootste en godvruchtigste koning! 
(Wie was hij? David). God verkoos een jonge joodse gevangene en maakte hem hoofdadviseur en 
administrateur in de koninkrijken van Babylon en Perzië! (Wie? Daniël). Het maakt niet uit wie of 
wat u bent, het is God die het verschil maakt! Wat kan God in u doen, en door u, en voor u? 

Ik ben een NIEMAND 
die IEDEREEN vertelt 

over IEMAND 
Die IEDEREEN kan redden! 

 
 

De Opleiding 
De twaalf mannen, gekozen door de Heer, worden met twee verschillende namen aangeduid. In 
Mattheüs 10:1 worden ze de “twaalf discipelen” genoemd; in Mattheüs 10:2 worden ze “de twaalf 
apostelen” genoemd (vergelijk Lukas 6:13). 
Het woord “discipel” betekent iemand die leert, een pupil, een student, een leerling, iemand die 
onderwezen wordt door een leraar. Het is waar dat de discipelen “ongeleerde en eenvoudige man-
nen” waren (zonder formele scholing), maar het is ook waar dat zij de best onderwezenen waren 
van de wereld want zij waren “mensen die met Jezus samen geweest waren” (Handelingen 4:13) en 
er is geen betere Leraar dan Hij! 
Het woord “apostel” betekent iemand die gezonden is, iemand die uitgezonden of weggezonden is 
op een speciale missie. In Mattheüs hoofdstuk 10 werden de twaalf apostelen op een speciale missie 
uitgezonden “naar de verloren schapen van het huis van Israël” (verzen 5-6). 

In Markus 3:14 ontdekken we waarom de Heer Zijn twaalf mannen uitkoos en aanstelde:  

1) Om Zijn discipelen te zijn 
 “Om bij Hem te zijn en …” (Markus 3:14) 

Het eerste wat de Heer van deze mannen wilde was hun constante metgezelschap! Hij wilde dat zij 
bij Hem waren, opdat zij zouden genieten van Zijn aanwezigheid , aan zijn voeten zouden zitten om 
te leren, om alle dagen vriendschappelijke omgang met hen te hebben en Hem te vergezellen waar 
Hij ook mocht gaan. Hij wilde dat zij tijd met Hem doorbrachten, deelgenoten zouden worden met 
Hem, eten met Hem en reizen met Hem. Wat denk jij dat het allereerste is wat de Heer van jou wil 
(vergelijk 1 Korinthiërs 1:9; 1 Johannes 1:3; Mattheüs 11:28-30)? 

2) Om Zijn apostelen te zijn 
“Om hen uit te zenden om te prediken” (Markus 3:14) 

Vooraleer de twaalf “apostelen” konden zijn, moesten zij eerst “discipelen” zijn. Bij de Leraar ver-
blijven moet voorafgaan aan het onderwijzen van anderen. Martha wilde dienen (Lukas 10:40); 
Maria wilde zitten (Lukas 10:39). Wie van de twee was een ware discipel (Lukas 10:42)? Maria. 
Toen de apostelen uitgingen om te prediken, kwam hun boodschap met kracht over omdat iedereen 
wist (zelfs hun vijanden) dat zij bij hun Leraar hadden verbleven (HANDELINGEN 4:13). 
Brengt u tijd door bij de Heer? Geniet u van Zijn gezelschap? Brengt u tijd door bij de Heer in ge-
bed? Zit u aan de voeten van de Leraar en laat u de Bijbel tot uw hart spreken? Als u werkelijk tijd 
doorbrengt met Hem, dan zal u uitgezonden worden naar uw familie en naar uw vrienden en naar 
uw collega’s, en zij zullen een verschil zien, en zij zullen weten dat u bij Jezus was! 
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De Heer is erg bezorgd over de opleiding van Zijn dienaren. Beschouw volgende voorbeelden: 

Hij werd opgeleid door de Egyptenaren tot hij 40 jaar oud was 
(Hand. 7:22-23) en daarna werd hij nog eens 40 jaar opgeleid door 
God toen hij de kudde van zijn schoonvader hoedde (Hand. 7:30). 
Uiteindelijk, toen hij 80 jaar oud was, werd hij uitgezonden om de 
kinderen van Israël te bevrijden (Hand. 7:34). 

MOZES 

Hij ontving opleiding met een leeuw en een beer en ontmoette een 
menselijk beest (1 Samuël 17). Hij leerde schapen te hoeden zodat 
hij later het volk van Israël kon hoeden en leiden. 

DAVID 

Hij zat aan de voeten van de beroemde Gamaliël en ontving de bes-
te rabbijnse opleiding van zijn dagen (Hand. 22:3). Nadat hij gered 
werd had hij behoefte om bij de Heer te zijn en bracht tijd door bij 
zijn Leraar en Heer (Galaten 1:11-17). 

PAULUS 

Hij ontving 13 jaar intensieve opleiding als een slaaf en een gevan-
gene. Hij bestuurde Egypte niet voor hij 30 jaar oud was (Genesis 
41:46; vergelijk 37:2). 

JOZEF 

Hij begon zijn openbare bediening niet voor hij ongeveer 30 jaar 
oud was (Lukas 3:23). 

DE HEER  
JEZUS ZELF 

 

De verrader 
“Heb Ik niet u, de twaalf, uitverkoren? En een van u is een duivel” (Johannes 6:70) 

 
De Heer Jezus zei eens tot Zijn twaalf discipelen dat zij rein waren, maar niet allen waren ze rein 
(zie Johannes 13:10-11). In deze selecte groep van twaalf, was er één man die onrein was (niet we-
dergeboren, niet gered; zijn zonden waren nooit weggewassen). Er was een man die nooit was 
“schoongewassen” (zie 1 Korinthiërs 6:11).  Er was een man die een kind van de duivel was (verge-
lijk Johannes 6:70). 
Waarom werd Judas Iskariot uitgekozen om een van de twaalf te zijn? Had de Heer Zich vergist? 
Koos Hij de verkeerde man uit? Nee, van bij de keuze in het begin wist de Heer alles over Judas 
(zie Johannes 6:64). Ziet u, God had een belangrijk doel voor het kiezen van Judas. De Heer wil ons 
ten minste drie belangrijke lessen leren uit het tragische leven van deze verrader: 

1. Het is mogelijk doorheen alle uitwendigheden te gaan en toch niet gered te 
zijn.  

Voor de andere discipelen bleek Judas niet anders te zijn dan zij. Zonder twijfel bad hij met de an-
deren en had hij deel aan de onderlinge gesprekken en las hij de Schriften. Soms zal hij de Heer 
vragen gesteld hebben. Er waren tijden dat Judas uitging om Gods boodschap te prediken tot ande-
ren (Mattheüs 10:4-7; Markus 3:14). In feite geven de Schriften aan dat Judas macht gegeven was 
om demonen uit te werpen en zieken te genezen (Mattheüs 10:1,14,8; Markus 3:14-15). Inderdaad, 
er kunnen toen zieke mensen in Israël geleefd hebben die door Judas genezen werden! Maar on-
danks dit alles werd Judas gedoemd tot een Christusloze eeuwigheid – vergelijk Mattheüs 7:21-23! 

2. Men kan iedereen voor de gek houden maar niet God. 
Judas slaagde erin de andere discipelen voor de gek te houden. Er is geen hint in de evangeliever-
slagen dat de elf discipelen Judas verdacht vonden. In feite leken ze hem te vertrouwen tot op het 
eind, want in de nacht dat Jezus verraden werd droeg Judas nog steeds de geldbeurs (Johannes 
13:29). 
Toen Jezus aankondigde: “Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden”, zeiden de discipelen: “Ik ben 
het toch niet, Heer?” (Mattheüs 26:21-22). Zij zeiden niet: “Heer, het moet Judas zijn! Wij wisten 
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altijd al dat er iets verdachts was aan hem!” Judas had ze bijna allemaal voor de gek gehouden (zie 
Mattheüs 26:25; Johannes 6:64; 6:70; 13:11)! 

3. Het is mogelijk erg close te zijn met de Heer en toch als verloren te eindi-
gen.  

Erg weinig mensen zijn ooit zo close geweest met de Heer (toen Hij op aarde was) als Judas. Wei-
nig mensen zijn zo bevoorrecht geweest als hij. Judas werd een maximum aan licht gegeven. Hij 
was oog in oog met de Heer. Hij zat onder de beste Leraar en beste Prediker! Hij hoorde de redden-
de boodschap van de lippen van de Redder Zelf, en hij hoorde de boodschap opnieuw en opnieuw. 
Hij was vele malen persoonlijk getuige van de wonderen van Christus welke duidelijk bewezen dat 
Jezus alles was wat Hij beweerde te zijn. Hij genoot elk mogelijk voordeel dat voortkwam uit de 
echte aanwezigheid van de Zoon van God. Wat kan een mens meer vragen? En wat kon een mens 
meer gegeven worden? Maar luister naar wat Jezus zei over deze man: “Wee de mens door wie de 
Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was” (Mat-
theüs 26:24; zie vers 25). Hoe is Lukas 12:48 van toepassing op Judas? 
Bent u als Judas? Bent u echt of fake? Gaat u door de uitwendigheden (naar de kerk gaan, bidden, 
spreken over de Bijbel, enz.) zonder dat uw hart binnenin bewogen werd? Houd u anderen voor de 
gek die denken dat u echt gered bent? Houd u de Heer voor de gek? Welke voorrechten heeft God u 
gegeven? Welk licht heeft God u gegeven? Wat doet u ermee? Hebt u de weg van de redding op-
nieuw en opnieuw gehoord? Heeft God u een Bijbel gegeven? Een goede kerk? Christelijke ouders? 
Toegewijde leraren? Wat gaat u doen met deze dingen? Het ware beter voor Judas dat hij niet was 
geboren! Lees Gods waarschuwing voor u in 2 Petrus 2:20-22! Lees Gods enige oplossing in Psalm 
95:7-8 en Hebreeën 3:15!  Het leven van Judas is een waarschuwing voor ieder die zich christen 
noemt. 
 

 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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