


26. Ben je een 
CHRISTEN, 
DISCIPEL of 

SLAAF?



Ik bezweer u , ten overstaan van God en de Heere Jezus 
Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn 
verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. 

Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, 
vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet 
zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het 

gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze 

zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich 
keren tot verzinsels. 

2 Timotheüs 4:1-4 HSV



Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen 
zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 

hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw 
Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel 

krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 
heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de 

wetteloosheid werkt! 
Mattheüs 7:21-23 HSV

Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik 
zeg? 

Lukas 6:46 HSV



Wat is een christen?

- Het woord “christen”, (Strong 5546 Christia’nos) komt van het woord 
“Christos”, wat betekent “kleine Christus”. “Christen” was eigenlijk 
geen woord dat Jezus gebruikte. Ook de eerste “christenen” niet. Dat 
woord werd pas 13 jaar nadat Jezus gekruisigd was gebruikt. Tot die 
tijd gebruikten ze het woord “discipel” - een discipel van Jezus.

- Het woord christen komt 3 keer voor in de Bijbel, Handelingen 11:26, 
26:27-28 en 1 Petrus 4:15-16 (de eerste keer na 11 jaar na het ontstaan 
van de 1e gemeente). Het woord discipel komt meer dan 200 keer voor 
en wordt door iedereen gebruikt inclusief Jezus.

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen 
en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst 

in Antiochië christenen (Strong 5546) genoemd werden.
Handelingen 11:26 HSV



Wat is een discipel?

Een discipel (Strong 3101 Mathetes) is een volgeling, leerling of pupil 
van iemand die wordt getraind om net zo te worden als zijn meester. 
In onze tijd is dit principe bijna verdwijnen omdat we in de 
schoolbanken zitten, een stage komt er nog het beste in de buurt.

En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam 
Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! 

En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.
Handelingen 9:10 HSV

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha 
was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede 

werken, en in liefdegaven die zij schonk.
Handelingen 9:36 HSV



We zijn geroepen om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar 
iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester 

zijn. 
Lukas 6:40 HSV

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 
Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 
geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Johannes 8:30 - 32 HSV



Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en 
hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen 

naar Mijn Vader.
Johannes 14:12 HSV

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft 
Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat 

Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders. 

Romeinen 8:29 HSV



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.

1 Petrus 2:21 HSV

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger 
van Christus ben.

1 Korinthe 11:1 HSV



Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij 

volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, 

die zal het behouden.  Want wat baat het een mens heel de 
wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te 

lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal 
hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, 

wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de 
Vader en in die van de heilige engelen.

Lukas 9:23 - 26 HSV

Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, 
geen discipel van Mij zijn.

Lukas 14:33 HSV



Wat is een slaaf?

Een slaaf (Strong 1401 Doulos) is iemand die zich aan de wil van een ander 
overgeeft. Hij/zij is toegewijd aan een ander met veronachtzaming van eigen 
belangen. De Bijbel vertaald doulos vaak met de woorden “dienaar, dienaren, 
dienstknecht, bediende.” 

Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan 
uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht 
van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, 

maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil 
van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en 

niet de mensen. 
Efeze 6:5-7 HSV



De eerste discipelen noemden zich slaven 

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw 
dienstknechten (Strong 1401) met alle vrijmoedigheid 
Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot 
genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de 

Naam van Uw heilig Kind Jezus. 
Handelingen 4:29-30 HSV

Paulus en Timotheüs, dienstknechten (Strong 1401) 
van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus 

die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 
Filippenzen 1:1 HSV



We zijn toch vrij als zonen als we opnieuw geboren zijn?

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 
God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te 
kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden 

ontvangen. 

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van 
Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, 
Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; 
en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van 

God door Christus. 
Galaten 4:4-7 HSV



Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u 
liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde 
dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u 

doet wat Ik u gebied. 

Ik noem u niet meer dienaren (Strong 1401), want 
een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar 
Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles 

wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb.

Johannes 15:12-15 HSV



Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of 
probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen 

behaagde, zou ik geen dienstknecht (Strong 1401) van 
Christus zijn.

Galaten 1:10 HSV

Als je een slaaf was toen je werd geroepen, maak je daar 
dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat 
dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. 

En als je een vrij mens was toen je door God werd 
geroepen, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je 
voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als een 

slaaf van mensen. 
1 KORINTIËRS 7:21-23 BasisBijbel



En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar 
gemaakt (Strong 1402 Doulo-oo slaaf maken) aan de 
gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze 

vanwege de zwakheid van uw vlees. 

Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt 
ten dienste van de onreinheid en van de ene 

wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo 
nu uw leden beschikbaar ten dienste van (Strong 
1400 doulon slaafs) de gerechtigheid, tot heiliging. 



Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten 
aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan 

had u toen van de dingen waarover u zich nu 
schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood.

 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 
dienstbaar gemaakt (Strong 1402 Doulo-oo slaaf maken), 

hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt , met als 
einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is 

de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:13-23 HSV



Is het zwaar om Jezus te gehoorzamen?

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal 
u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden 
voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheüs 11:28-30 HSV

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 
gegeven alle macht in hemel en op aarde. 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. En zie, Ik ben met u al de dagen, 
tot de voleinding van de wereld. Amen.

Mattheüs 28:18 - 20 HSV



Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over 
weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de 

vreugde van uw heer. 
Mattheüs 25:21 HSV

Wat krijg jij straks te horen van God?

Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u 
wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik 
niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en 

ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. 

Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien 
talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal 
overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen 
worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste 

duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 
Mattheüs 25:26-30 HSV
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