HET KONINKRIJK BINNENGAAN
DOOR ZIJN WIL TE DOEN

FOLLOW 3 Les 14

Volg mij
Petrus was een visser. Hij hoorde over Jezus. Op een dag kwam Jezus langs de boot van Petrus en
zijn broer Andreas en zei: “Kom en volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken.”
Wat was de reactie van Petrus?
Matt 4:18-20
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Jezus begon deze volgelingen te leren hoe ze in het koninkrijk konden komen. Hij vertelde wie God
was en liet hen het gevolg zien van de komst van het koninkrijk van God op aarde. Het was geweldig
nieuws. Mensen werden vergeven van hun zonden en zieken werden gezond. Mensen die jaren
gebonden waren door demonen werden bevrijd. Er kwam hoop voor hen die hopeloos waren en
blijdschap voor hen die bedroefd waren.
Petrus zag dit koninkrijk met eigen ogen en wilde deze Leraar volgen.
Wat zegt Jezus hier over zichzelf?
Joh 4:34,
Joh 5:19,20,
Joh 8:28
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Jezus wist heel
goed hoe het koninkrijk van God werkte. Hij wist ook waar zijn gezag vandaan kwam. Dit wilde hij
direct aan zijn volgelingen leren. “Volg mij”, zei hij. “Luister net als ik naar de Vader. Doe dit ook,
want dan zal je het koninkrijk beleven.” Om deze reden is het belangrijk om te leven in
afhankelijkheid van de Vader, net als Jezus.
De wijze man
Iemand die het woord van God hoort en het ook in praktijk brengt, wordt door Jezus vergeleken met
iemand die zijn huis op een rots bouwde. Toen er stormen opstaken, stortte het niet in, want het
was stevig gefundeerd.
Wat wordt er gezegd over de man die zijn huis op zand bouwde?
Matt 7:21,24-27.
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Wat is het verschil?
In vers 21 lezen we dat we het koninkrijk van God binnengaan door te doen wat hij van ons wil. Het
Oude Testament staat vol regels. Velen probeerden deze regels uit te voeren, maar niemand kon ze
eigenlijk houden.
Toen Jezus kwam, deed hij iets wat geen mens op aarde ooit heeft gedaan. Jezus vervulde de wet,
de regels die God had gegeven. Toch liet Jezus iets anders zien aan de volgelingen dan het houden
van de regels. Hij liet zien dat hij met God wandelde, net zoals Adam en Eva in het paradijs. Hij
luisterde naar God de Vader. In elke situatie van zijn leven vertrouwde hij op wat God hem liet zien.
Hij vertrouwde God en was helemaal afhankelijk van hem. God gaf hem om die reden zijn autoriteit
en zijn Heilige Geest.
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Wat is dan het verschil tussen de opdracht uit het NT: “Doe wat Jezus van je vraagt, Gods wil” en de
opdracht uit het OT: “Houd je aan de wet van Mozes”? Het grootste verschil is eigenlijk liefde. Jezus
kende het hart van de Vader en wilde leven als de Vader. Hij had daar geen regels voor nodig. Hij
deed wat zijn Vader wilde omdat hij van hem hield.
Vroeger toen je jong was werden er regels gegeven door ouders en leraren. Je moest gehoorzamen.
Soms gebeurde dat met tegenzin en soms probeerde je er onderuit te komen. Het gevolg kon straf
zijn. Je kunt doen wat iemand zegt omdat je anders straf krijgt. Maar je kunt ook doen wat iemand
zegt omdat je van hem of haar houdt. Dan komt het uit je hart. Zelfs als je het niet prettig vindt om
te doen wat iemand vraagt, doe je het omdat je van deze persoon houdt.
Matt 5:20 Hier wordt iets verteld over de farizeeën. Zij leerden de mensen over God en zijn wetten.

Zij vertelden anderen hoe ze de wet moesten uitvoeren. Zelf deden ze dit meestal om indruk te
willen maken op mensen. Ze deden het echter niet uit liefde voor God. Er staat dat je op die manier
het koninkrijk niet binnen kan gaan.
Zijn wil doen
Om het koninkrijk binnen te gaan, is het belangrijk om het hart van God te ontdekken en zijn
volgeling te worden. God de Vader verlangt ernaar om gerechtigheid, vrede en blijdschap op aarde
te brengen. Het gaat dus niet om regels volgen, maar om dat koninkrijk op aarde te beleven en de
God van dat koninkrijk te kennen. De volgelingen leerden God kennen, door Jezus te volgen. Zo
zagen ze elke dag hoe Jezus God als Vader kende, hoe hij naar Hem luisterde en hoe de wereld waar
Jezus kwam, veranderde. Dit voorbeeld is de moeite waard om te volgen.
Je kunt kiezen om Jezus te volgen, zijn wegen te bewandelen en te doen wat hij van je vraagt. Op
die manier kan je leven zoals hij. Je leert hem en zijn Vader kennen. Jezus kende de Vader en om die
reden vertrouwde hij de Vader en daarom kon Jezus de wil van de Vader doen. Wij kunnen ook die
weg kiezen. Als je de Vader leert kennen, dan kun je hem vertrouwen en er voor kiezen om zijn wil te
doen. Alleen als je dat doet vanuit je hart, geeft het God de Vader plezier.

OPDRACHT:
Wat denk je dat het grote verschil is tussen de discipelen, bijvoorbeeld Petrus, en de farizeeën?
Vergelijk dit met je eigen hart. Wat ervaar je dat er nu met jou gebeurd is?
Lees voor jezelf Lukas hoofdstuk 10, 11 en 12. Hierin staan allemaal instructies voor de
discipelen van Jezus. Deze onderwerpen zullen we later bespreken in deel 6. Je kunt nu alvast
deze drie hoofdstukken lezen en de Heilige Geest vragen door deze woorden tot je te spreken.
Vertel je mentor wat je wilt gaan doen met deze les als Jezus de koning van je leven wordt. De
koning zal zelf gebieden in je leven aanwijzen waar hij binnen wil komen. Leer te luisteren naar
die zachte stem van hem. Als je op dit moment al ervaart dat Jezus je laat zien om naar Gods
wil te gaan leven, bid er dan samen voor. Vraag of de Heilige Geest dit besluit in je hart wil
uitwerken.

PRINCIPE 14
Je kunt het Koninkrijk binnengaan door de wil van de Vader te doen. Volg Zijn wil met je hele hart,
niet omdat je het moet doen.
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TEKSTEN LES 14
Matt 4:18-20
18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers,
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het
waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik
zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze
lieten meteen hun netten achter en volgden hem.

Mat 5:20
20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet
groter is dan die van de Schriftgeleerden en de
farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de
hemel niet binnengaan

Joh 4:34
34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van
hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
Joh 5:19,20
19 Jezus reageerde hierop met de volgende
woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan
niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de
Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de
Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de
Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet.
Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult
verbaasd staan!
Joh 8:28
28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’
ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben,
en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen
spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.
Mat 7:21-27
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie
handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op
die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer,
hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben
wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en
hebben wij niet vele wonderen verricht in uw
naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb
jullie nooit gekend. Weg met jullie,
wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar
handelt, kan vergeleken worden met een verstandig
man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het
begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er
stormen opstaken en het huis van alle kanten
belaagd werd, stortte het niet in, want het was
gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van
mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken
worden met een onnadenkend man, die zijn huis
bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en
de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en
er van alle kanten op het huis werd ingebeukt,
stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

www.highimpactsupport.nl | Het Koninkrijk binnengaan door Zijn wil te doen

3

