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Inventariseren
1e ingeving: één woord

Formuleer per groep
één definitie:
Discipelschap is ……….
Definities inventariseren

Discipelschap = Een leefwijze die overeenstemt met het
leven, de naam en de leer van de rabbi
Doel discipelschap:
Het leven, de naam en de leer van de rabbi
vertegenwoordigen en/of voortzetten, ook als deze is
gestorven.
Kortom: Een rabbi leeft voort in zijn leerlingen.
Welke rabbi’s kennen wij uit de Bijbel?
Jezus, Johannes, Gamaliël, Paulus.
(Hillel & Shammai uit andere bronnen).

De uniciteit van rabbi Jezus
In welk opzicht is Jezus uniek tov collega-rabbi’s?
En ze stonden
versteld van Zijn
onderricht, want
Zijn woord was
met gezag.
(Luk.4:32)

Heere, naar wie
zouden wij
heengaan? U
hebt woorden
van eeuwig
leven. (Joh.6:68)

Jezus is meest unieke rabbi omdat ... HIJ NIET DOOD IS !!

Agenda
•
•
•
•

Inventariseren + definiëren
De zaaier  verwerking
De leerling en de rabbi  verwerking
Discipelen uitgezonden  verwerking

De zaaier
• Lezen Luk.8:5-8a en 11-15 (NB)

Zaad = Woord v. God
Zaaier = Woordbrenger
Bodems = Harten v. luisteraars

Vragen
1. Wat voor soort mensen stellen de 4 harten voor? Geef
ze een naam en eigenschappen.
−
−
−
−
2.
3.

Passant: ongelovig, onbetrokken
emo-beslisser: horen zonder te wortelen
vruchteloze hoorder: verdeeld-hart
God is extraatje
vruchtdragende hoorder: onverdeeld-hart

Berm
Rotsgrond
Onkruidaarde
Goede aarde
Welk(e) hart(en) is een discipelhart?
Is hart 3 boven vermogen verzocht?

Een discipel herken je aan de manier waarop die met het
Woord van God omgaat: Hij hoort, houdt vast en doet!

De rabbi en zijn leerlingen

Zittend aan de voeten van rabbi Jezus – Lois Tverberg
Blz 15-16

Positie van de rabbi
En zij (Marha) had een zuster die Maria
heette, die ook aan de voeten van Jezus zat
en naar Zijn woord luisterde. (Luk.10:39)

De rabbi zit op
een verhoging,
leerlingen op de
grond.
Welke teksten
schieten je te
binnen?

Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsis
in Cicilië, maar opgevoed in deze stad
(Jeruzalem) en aan de voeten van
Gamaliël op de meest nauwgezette wijze
onderwezen in de wet van de vaderen ...
(Hand.22:3a)
… ze kwamen bij Jezus en vonden de man van
wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de
voeten van Jezus, gekleed … (Luk.8:35-deels)

Een discipel staat niet boven zijn meester, … (Luk.8:40-deels)

Leermethode
Rabbi
• Leert dmv onderwijs en discussie
• Doet voor door intensief met
discipelen op te trekken

Leerling
• Luistert en discussieert
• Doet na door zo veel
mogelijk bij hem te zijn

De normale rabbi-leerling cultuur:
1. Leerling = rabbi in spe; wordt later ook rabbi
2. Leerling kon rabbi voorbijgaan
3. Leerling nam bediening over als rabbi stierf
Met welk systeem dat wij hier ook hebben gekend
is het rabbi-leerlingsysteem te vergelijken?

De normale rabbi-leerling cultuur:
1. Leerling = rabbi in spe; wordt later ook rabbi
2. Leerling kon rabbi voorbij groeien
3. Leerling nam bediening over als rabbi stierf

Verwerking

Bespreek onderstaande teksten:
A. Matt.23:8
− Waarom stelt Jezus dit? Strookt Jezus’ uitspraak met
punt 1, 2 en 3 (blauwe kader)?
− Let op punt 2 (blauw kader)
B. 1Kor.1:12-13
− Strookt dit met punt 3 (blauw kader)?
− Paulus verwijst naar een unieke daad van de Rabbi en
van een leerling. Welke?
C. Joh.14:26
− Wie is de opvolger van rabbi Jezus?

De normale rabbi-leerling cultuur:
1. Leerling = rabbi in spe; wordt later ook rabbi
2. Leerling kon rabbi voorbij groeien
3. Leerling nam bediening over als rabbi stierf

Bespreking

Leerlingen van Jezus worden nooit zelf rabbi, omdat:
• Je gaat Jezus nooit voorbij
• Jezus leeft nog
• De Heilige Geest is de opvolger van Jezus.

De Opvolg-rabbi !!

Agenda
•
•
•
•

Inventariseren + definiëren
De zaaier  verwerking
De leerling en de rabbi  verwerking
Discipelen uitgezonden  verwerking

Discipelen uitgezonden

• Alleen het rabbi-gedeelte doet een discipel na. 2 t/m 5 niet.
• Discipel vertegenwoordigt de zender, maar is het niet!
• Discipel heeft een afgebakende missie.

12 disc.

11 apost.

Jezus, de Zender:
1. Rabbi
2. Zoon van God
3. Messias/Gezalfde
4. Hogepriester
5. Komende PriesterKoning voor eeuwig

Afgebakende missie:

Uitzending

Verg. NL militairen op missie.
- Wie?  personen
- Waar?  gebied
- Waarom?  doel
- Hoelang?  tijd
- Welke bevoegdheden?
Wat?  Middelen
Hoe?  Methode
-

70 disc.

Afbakening: mandaat of delegaat?

Mandaat is:
• de bevoegdheid om in naam van de opdrachtgever/zender
te handelen,
• de overdracht van een opdracht aan een ondergeschikte,
zonder ……..
• dat de eindbevoegdheid en -verantwoordelijkheid
overgaan. De mandaatontvanger voert de opdracht uit
onder de eindbevoegdheid/-verantwoordelijkheid van de
mandaatgever.
Delegaat is:
Een mandaat plus het overdragen van eindbevoegdheden/verantwoordelijkheid (volmacht).
Krijgen discipelen bij hun uitzending een mandaat of
delegaat van Jezus?
Mandaat geeft RUST!!

11 apost.
12 disc.

Uitzending

70 disc.

Israël

Uitzendingen:
- O + W  voorbije mandaat
-N
 huidige mandaat
-Z
 toekomstig mandaat
Met elk hun eigen mandaat! D.w.z. dat … personen,
bevoegdheden (middelen & methode), doel, gebied &
tijdsduur kunnen verschillen.

Verwerking: vergelijk mandaten
12/70 discipelen  11 apostelen
Uitzending van de 12/70
- Matt.10:1, 5-10 (12)
- Luk.10:1, 4-9 (70)
Het zendingsbevel
- Marc.16:15-20
- Hand.1:4-5,8-9
- Luk.5:33-35
- Luk.22:35-36

OPDRACHT:
VUL HET MANDAAT IN

1)
2)
3)
4)
5)

Aan wie?
Welk doel?
Waar?
Voor hoelang?
Welke bevoegdheden?
a) Welke middelen?
b) Welke methode?

Conclusies
• Bij 1e mandaat is de bruidegom fysiek op aarde.
–
–
–
–

Accent op wonderen voordat Jezus Zelf komt.
Gebruik maken van gastvrijheid
Geen vasten en dopen
Alleen Judea

• Mandaat 2 is Jezus in de hemel, maar de heilige Geest
wordt uitgestort.
–
–
–
–
–

Accent op verbreiding van het Woord en tekenen volgen.
Gastvrijheid niet logisch: wel zwaard, geld, reiszak.
Vasten en dopen
Algemeen mandaat voor alle gelovigen
Hele aarde

• Er zijn ook persoonlijke mandaten die horen bij een
persoonlijke roeping.

Uitzending

12/70 discipelen

11 apostelen

1. Wie?

De 12/70

Via apostelen ook aan ons?

2. Doel?

Jezus komst
voorbereiden

Jezus (weder)komst
voorbereiden

3. Waar?

Alleen Israël;
Plaatsen waar Jezus nog zou
komen

Eerst Judea,
dan Samaria,
dan uitersten der aarde

4. Hoelang

Tot zij weer bij Jezus zijn

Tot Jezus terugkomt

5a.
Bevoegdheid:
middelen

Jezus gaf macht:
- Ziekten genezen
- Demonen uitdrijven
- Doden opwekken
- Macht over de vijand

Door de heilige Geest:
- Zieken genezen
- Demonen uitdrijven
- Macht over vijand
- Tongen spreken

5b.
Bevoegdheid:
methode

Prediken
Gastvrijheid gebruiken:
- arbeider is loon waard

Prediken/dopen/vasten
Verwacht geen gastvrijheid:
- zwaard, geld, koffer
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