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7. Prediking
Door: Thomas Nop

https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoop-voor-de-wereld/

Te bekijken / beluisteren via:

Hoop voor de wereld
(Lucas 10:1-21)

Als Jezus werkelijk de zoon van God is, wat betekent dit voor ons leven? Lucas beschrijft in de eerste 
8 hoofdstukken wie Jezus is. Vanaf hoofdstuk 9 en 10 leren we welke gevolgen dit heeft voor ons: we 
zijn allen discipelen. Iedere discipel heeft een boodschap van hoop en is geroepen om deze verder te 
brengen. Vandaag zien we op welke manier Jezus ons uitstuurt. 

1. De Missie
2. De boodschap
3. De motivatie

Alvorens verder te lezen is het goed om de passage te lezen in jullie bijbel: Lucas 10:1-21
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1.3. Herinnering
Wanneer we bij God komen worden we er 
persoonlijk aan herinnert hoe het vroeger was:

• Je had een leegte in je leven
• Je miste iets
• Je voelde je verloren
• Je voelde je eenzaam
• Je voelde je zwak
• Je was op zoek naar de zin en de reden 

van het leven
• Je was op zoek naar waardering en 

erkenning
• Je was op zoek naar je identiteit
• Je was op zoek naar liefde
• Je leefde voor jezelf
• Je moest op jezelf overleven
• Je had steun nodig
• Je had bemoediging nodig
• Je had kracht nodig
• Je was op zoek naar vertrouwen

God herinnert je eraan dat Hij jou het leven 
gaf, dat in enkel Hem, enkel bij Hem, je 
compleet bent. Je mag tot Hem komen, hij 
roept jou, hij heeft jou lief.

“Ik neem je leven, ik neem je lasten, ik neem 
je zorgen want jij hoort bij mij. In mij heb je 
alles wat je hart nodig heeft, heb je alles wat je 
nodig hebt in je leven. Ga nu heen en leef voor 
anderen!”

1.4. Gods werk
Efeziërs 1 leert ons dat wij Gods werk zijn, 
gemaakt om goede dingen te doen.

Iedereen is uniek: jullie goede ervaringen, jullie 
slechte ervaringen, cultuur, leeftijd, afkomst, 
vorige omgeving en situatie, huidige omgeving en 
situatie, …
Al deze dingen zorgen ervoor dat wij op een 
bepaalde gevormd zijn en zijn zoals we vandaag 
zijn.

De betekent dat jullie bepaalde mensen begrijpen, 
dat bepaalde mensen jullie begrijpen en dat jullie 
met bepaalde mensen een band of klik kunnen 
krijgen. 
Er zijn bepaalde mensen die enkel door jullie 
aangeraakt kunnen worden, waarbij God werkt 
door jullie om zich te tonen aan deze personen. 

Besef dat jullie Gods werk zijn en uniek zijn, 
besef dat jullie mensen kunnen aanraken die 
anderen niet kunnen aanraken. 

1.1. Uitzending
Voordat dit gebeurd is had Jezus de 12 apostelen 
uitgestuurd, de toekomstige leiders van de Kerk. 
Ze kregen 3 taken:

• Preek de boodschap: vertel mensen over 
de waarheid, over Jezus, over God

• Verjaag demonen: maak mensen vrij 
van verslavingen en zonde, help hun 
psychologisch

• Genees mensen: zorg fysiek voor 
deze mensen, geef praktische zorg en 
ondersteuning

Deze 3 taken zijn dingen die Jezus deed, vraagt 
aan zijn apostelen om te doen en dan vraagt aan 
72 anderen om hetzelfde te doen. 

We leren hieruit dat niet enkel de leiders en 
verantwoordelijken geroepen zijn, maar dat 
iedereen die nauw is bij Jezus uitgestuurd 
wordt met deze taken.

1.2. Discipelen
Discipelen zijn mensen die dicht zijn bij God, 
geroepen door hem, vrij zijn in Hem, genezen zijn 
door Hem en gezegend zijn door Hem. Iedereen 
die door God is aangeraakt en in Jezus verbonden 
is, is een discipel. 

Wat is de reden dat God ons dicht bij Hem brengt 
en ons zegent? Zodat wij zelf een zegen mogen 
zijn voor anderen, dat we anderen bij Hem 
brengen, genezingen doen en demonen verjagen. 

God trekt ons heel dicht bij Hem, om ons dan 
uit te sturen naar anderen

1. DE MISSIE

“Daarna wees de Here nog 72 aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit..” (Lucas 10:1) 
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2.3. Jezus: “Ik ben God”
“Ik zag satan vallen uit de hemel.. zie ik heb u macht gegeven..” (Lucas 10:18)

Als Jezus satan zag vallen uit de hemel, dan betekent dat Jezus er was voordat de wereld er was. Jezus 
bedoelt in dit stuk verder dat Hij werkelijk God is. 
Als Jezus echt God is, dan is zijn leven en dood “Evangelie”, goed nieuws, belangrijk nieuws voor 
iedereen omdat het invloed heeft op iedereen:

God, Hij die jou het leven gaf, kwam hier om te leven, zodat wij Hem zouden kennen. Kwam om te 
sterven, zodat wij terug door Hem bij God kunnen zijn. 
Wat jouw situatie nu ook is of was, jouw zorgen, jouw leegte, jouw hart, wordt vervuld wanneer je bij 
God terug komt. Het maakt niet uit wie je bent, wie je was, wat je doet of wat je gedaan hebt. 
God raakt je aan en zegt “Ik hou van jou want ik gaf jou het leven”, hij roept je bij Hem.

Nemen we het voorbeeld van bijvoorbeeld een geneesmiddel dat kanker meteen geneest en doet 
verdwijnen, als je zoiets had, zou je het dan enkel voor jezelf en je familie houden?

Als Jezus echt God is, dan mag je dit nieuws niet voor jezelf houden. Dan mag je het ook 
niet alleen houden voor je familie of vrienden. Het is nieuws dat je naar iedereen moet 
brengen.

2. DE BOODSCHAP

“Zegt tot hen: het Koninkrijk van God is nabij gekomen” (Lucas 10:9)
“Wie naar u hoort, hoort naar Mij” (Lucas 10:16)

Iedere discipel heeft een missie en heeft verschillende taken. Een van deze taken is een boodschapper 
zijn. 

2.1. Probleem vandaag
Vandaag zijn velen van mening dat iedereen 
mag geloven wat ze willen. Maar je mag 
anderen niet overtuigen van wat je gelooft. 
Het is bijvoorbeeld OK om christen te zijn, 
maar daarom moet je anderen niet te 
overtuigen om ook mee te gaan.

Mensen die zo’n mening hebben bedoelen 
eigenlijk het volgende: “Jullie christenen, 
mogen geloven wat jullie willen, maar wat 
jullie geloven is niet de waarheid, daarom 
mogen jullie anderen niet hierin meenemen. 
Mijn eigen visie, mijn eigen geloof (of 
ongeloof), is wel de waarheid.”

De enige reden waarom je mensen wel 
van iets mag overtuigen is wanneer het 
gaat om de waarheid. 

2.2. Het Evangelie
De oorspronkelijke betekenis van 
“evangelie” is dat het gaat om “goed 
nieuws”. Met nieuws werd het volgende 
bedoeld: het gaat om een gebeurtenis dat 
waar gebeurd is, een gebeurtenis die invloed 
heeft op iedereen. 

We hebben het over het leven van 
Jezus, we hebben het over Jezus die de 
zoon is van God, Jezus die God is. Dit is 
waarheid is. 
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3.3. Juiste motivatie
 “Verheugt u niet hierover, maar verheugt u, dat uw namen 
staan opgetekend in het hemelen” (Lucas 10:20)

Wat Jezus bedoelt: “Wees blij dat omdat God jou aanvaard 
heeft.”

We beseff en dat we uit onszelf niet goed genoeg of waardig 
zijn. God heeft ons geroepen, heeft ons aanvaard en dat 
verandert ons:

• We zijn dankbaar, we zijn nederig, we hebben 
vertrouwen

• We hebben liefde, bekommernis en zorg voor iedereen 
op onze weg

Omdat jij al bij God hoort, heb je meer niet nodig, je hangt 
ook niet meer af van wat anderen denken over jou. 
Of dat mensen jou geloven of niet, je blijft bekommert zijn 
om hun leven. Je neemt mensen niet kwalijk, je bent niet 
boos en bent niet ontgoocheld als mensen jouw boodschap 
niet aannemen. 

Je hebt daarentegen wel heel diep verdriet voor hen, verdriet 
omdat je weet dat ze een hoop missen die ze zomaar kunnen 
krijgen. Verdriet omdat ze geluk en zegening missen, verdriet 
omdat ze liefde aan aanvaarding missen.

Besef dat mensen die je tegenkomt zeker betere mensen 
kunnen zijn dan jou, slimmere mensen, mensen met beter 
houding, mensen met beter moraal, mensen met een beter 
gedrag. God aanvaard ons namelijk niet om wie we zijn of 
wat we gedaan hebben, maar Hij aanvaard ons omdat hij ons 
lief heeft. 

Juiste motivatie is: dankbaarheid en liefde naar God, 
liefde naar anderen
Je verlangt naar zegen in het leven van anderen, je 
verlangt naar herstel in hun leven, herstel in hun hart, 
herstel in hun gezin, in hun familie, je verlangt naar 
vrede

3. DE MOTIVATIE

3.1. Discussie over de waarheid
Als discipelen hebben we een missie 
en hebben we een boodschap. Er is 
echter nog steeds een oud probleem: 

• Sommigen geloven de 
boodschap

• Anderen geloven niet de 
boodschap

Er is nog steeds de discussie of deze 
boodschap nu waarheid is.

Mensen proberen mekaar te 
overtuigen met argumenten, met 
discussies en met bewijzen.

Jezus beseft dat deze discussie bestaat 
en toont ons dat de waarheid brengen 
niet alleen kwestie van argumenten en 
bewijzen zijn. 

Het gaat in de eerste plaats wat 
jou motivatie is. “Waarom breng 
je deze boodschap?”

3.2. Foute motivatie
Discipelen: “Heer, ook de boze geesten onderwerpen zich aan 
ons in uw naam” (Lucas 10:17)
Jezus: “Verheugt u niet hierover” (Lucas 10:20)

Jouw motivatie, waarom je iets zegt of doet heeft 
rechtstreeks invloed op de boodschap die je brengt.

• Is je motivatie slecht, dan wordt dit zichtbaar door 
jou en wordt de boodschap slecht, mensen zullen 
dichtklappen en je boodschap niet aannemen

• Is je motivatie goed, dan worden de oren en harten 
van mensen geopend waardoor ze je boodschap wel 
aannemen en dit tot hen kan doordringen

De wereld wordt kapot gemaakt door de verkeerde motivatie:
• Trots, macht, erkenning, kijk wie ik ben, kijk wat 

ik weet, kijk wat ik doe, zie welke talenten ik heb, 
zie hoe goed ik ben, zie hoe mooi ik ben, zie hoe 
demonen zich voor mij buigen,..

Probleem: blijdschap voor jezelf, voor je trots, is 
helemaal verkeerd
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4. PRAKTISCHE UITWERKING

Lucas 10 bevat veel praktische voorbeelden hoe we moeten omgaan met anderen. Ik raad daarom aan 
om deze passage de komende dagen en weken een paar keer opnieuw te lezen.

Een klein voorbeeld:
Toen de Israëlieten zondigden en God hen wou verlaten, smeekte Mozes aan God om hen te bewaren. 
“God, ik vraag je om hen te bewaren, schrap mijn naam uit jouw boek, straf mij in plaats van hen want 
ik heb hen zoveel lief. Ik verkies om mijn leven te geven zodat zij mogen leven met U”.

Wij moeten diepe liefde hebben voor anderen (ook al willen ze ons niet geloven), omdat 
wij al aanvaard zijn door God, wij zouden voor anderen moeten leven zodat zij leven 
hebben. Alleen is het niet meer nodig dat wij ons leven geven, want Jezus heeft al zijn leven 
gegeven, voor hen en voor ons. Jezus was de ultieme Mozes. 

Jezus is de sleutel voor ons allemaal. Hij draagt onze fouten, hij verdedigt ons, hij 
rechtvaardigt ons, hij maakt ons vrij, door hem horen we terug bij God.
Wij hebben nu helemaal niets meer te verliezen. 

“Ik zend u als een lam tussen de wolven” (Lucas 
10:3)

• Wees moedig, zacht, vriendelijk, nooit 
kwaad

• Jij hebt een herder, zij hebben geen herder, 
dat is droevig

• Men mag ons pijn doen of kwetsen, wij 
hebben steeds onze herder

• We gaan zelf niet kwetsen, niet pijn doen, 
niet vervloeken

• Jouw gedrag, jouw motivatie, jouw leven 
toont aan hen wie jouw herder is

• Je zult hen aanraken met door jouw 
motivatie, door jouw daden, de boodschap 
en jouw leven

• “Eet wat u wordt voorgezet, ” (Lucas 10:9)
Doe mee met hun gebruiken, pas je aan, 
zorg ervoor dat ze zich op hun gemak 
voelen bij jou

• “Geneest de zieken” (Lucas 10:9)
Maak ze vrij, bidt voor hen, zegen hen, 
zorg mentaal voor hen, sta hen bij, 
ondersteun hen, zorg fysiek voor hen, 
bouw een goede band met hen

• “En zegt: het Koninkrijk Gods is nabij” 
(Lucas 10:9)
Geef hen deze boodschap van hoop, deze 
boodschap van waarheid, vertel hen het 
goede nieuws

5. CONCLUSIE
• Missie: Iedereen die God kent is geroepen om naar buiten te gaan
• Boodschap: Jezus is God, deze waarheid mogen we niet voor onszelf houden
• Motivatie: enkel met de juiste motivatie kan jouw boodschap mensen raken. We horen bij God, 

dit geeft ons diepe liefde, bekommernis, zorg en verdriet voor mensen rondom ons

Ga heen, zorg voor mensen rondom jou, zegen hen, genees hen, bid voor hen,  ga met hen op 
weg, vertel hen het goede nieuws. Doe dit uit dankbaarheid en uit liefde.


