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Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is om je de basisprincipes van discipelschap uit te leggen en je 
enthousiast te maken om ook geestelijk te groeien. Veel mensen zeggen, “ik ben gelovig en ik 
geef als toeschouwer wel mijn commentaar.” Maar het is de bedoeling dat je meespeelt. De 
Bijbel spreekt over een trainingsprogramma zodat je ontwikkelt en vrucht kan gaan dragen voor 
Jeshua de Messias. Je hebt voor je geestelijke groei de hulp van geestelijk volwassenen nodig, 
want in je eentje is het zwaar, bijna onmogelijk, geestelijk volwassen te worden. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
1b. Jeshua de Messias stelde een team van mensen samen met verschillende 
achtergronden en Hij trainde ze. De bekendste volgeling was Petrus. Wat was volgens het 
liplezen zijn beroep? 
(antwoord) Visser. 
 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
2b. Petrus moest zijn baan als visser opgeven toen hij een volgeling van Jeshua 
de Messias werd. Dat was geen goedbetaalde of parttime baan; het eiste z'n hele 
leven op. Wat staat er in de Bijbel, volgens de pantomime, over wat zijn beroep werd? 
(antwoord) Visser van mensen. !!
3b. Als je een leven wilt leven naar het voorbeeld van Jeshua de Messias, dan zul je worden als 
Hij. Je draagt dezelfde vruchten. Wat wordt hier bedoeld met “vrucht”? 
(antwoord) De dingen die je doet en voortbrengt. 
(toelichting) Wat je voortbrengt zijn onder andere je geestelijke kinderen en je discipelen. 
Discipelen maken heeft een eeuwigdurend resultaat. !!
4b. In Mattheüs 28:19 zegt Jeshua de Messias: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” De discipelen beschouwden het niet als een 
“mogelijkheid” of een “voorstel” om discipelen te maken. Wat is het wel? 
(antwoord) Het is een bevel. 
(toelichting) Meestal wordt dit de Grote Opdracht genoemd. !!
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5b. In Markus 11:13–14,20–22 lezen we hoe Jeshua de Messias een boom vervloekte. De 
boom had niets fout gedaan, maar Jeshua de Messias offerde deze boom op om zijn 
discipelen een principe over vrucht dragen te leren. Wat is dit principe? 

“En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te 
zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, 
want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat 
niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het. 

En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord 
was, van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de 
vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord. 

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God.” 
(antwoord) Dat wij elke dag vrucht moeten voortbrengen. !!
6b. Discipelschap is de beste manier om onze wereld voor JHWH God, de Vader te bereiken. 
De gelovigen uit de eerste gemeente had een enorme impact op hun omgeving. Ook Paulus 
heeft veel gebieden bereikt met het evangelie van Jeshua de Messias. Uit de brieven die hij 
schreef, weten we dat hij tenminste drie jonge mannen als discipel heeft opgeleid. Noem de 
naam van één discipel van Paulus. 
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn: Timotheüs, Titus, Silas. !!
7b. Een klein aantal toegewijde discipelen, die zorgvuldig als discipel getraind zijn naar het 
beeld van Jeshua de Messias, zullen meer kunnen bereiken voor het Koninkrijk van JHWH 
God, de Vader dan een grote hoeveelheid bekeerlingen zonder geestelijke diepgang. Hoeveel 
mensen werden volgens de overlevering in de eerste honderd jaar na Christus bereikt met het 
evangelie? 
(antwoord) De hele destijds bekende wereld. 
(toelichting) Als je snel wilt, ga alleen; als je ver wilt, ga samen. De eerste gemeente had de 
opdracht de hele wereld tot discipel te maken. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
8b. JHWH God, de Vader heeft een strategie om deze wereld zo effectief 
mogelijk te bereiken. Wat houdt die strategie volgens het liplezen in? 
(antwoord) Discipelen maken. !!
9b. Wat is een discipel? 
(antwoord) Een volgeling of leerling. !!
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10b. Noem 4 begrippen voor iemand die mensen opleidt, dus iemand die “discipelen” heeft. 
Je kunt daarbij denken aan alle vormen van de samenleving.  
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld: 
Mentor, meester, trainer, coach, baas, instructeur, leraar/docent, goeroe, rolmodel. !!
11b. Een discipel is een volgeling van Jeshua de Messias, die vastbesloten is Hem na te 
volgen, die van Hem wil leren en volgens zijn voorbeeld wil leven. De discipelen van Jeshua de 
Messias leerden steeds door middel van drie stappen. Welke? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Meekijken 
2. Samen doen 
3. Onder begeleiding zelf doen 

 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden. In de 
tekening mogen geen woorden of letters gebruikt worden.) 
12b. Een bekende Ierse band heeft eens een lied gemaakt over wat velen van 
ons willen: vastbesloten een volgeling van Jeshua de Messias worden en zijn 
levensstijl voor de rest van ons leven waarmaken. Welk lied wordt hier, volgens de tekening, 
bedoeld? 
(antwoord) U2 – “I Will Follow” (ik zal navolgen). !!
Slotvraag (beide teams): In 1 Petrus 2:21–22 staat: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook 
Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 
navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.” 
Bespreek met elkaar wat het in de praktijk betekent om in de voetstappen van Jeshua de 
Messias te treden. 

Pagina �  van �3 3
!
© HuisfeestNetwerk.orgVersie 06-06-2016

http://www.huisfeestnetwerk.org

