


35. Jezus volgen kost 
je ALLES! 

(en levert je ook ALLES op!)



- Ben je een christen, gelovige, kerkganger, katholiek, 
protestant of discipel?

- Jezus gebruikte het woord christen niet, dit woord komt 3 
keer voor in de Bijbel waarvan 2 keer iemand anders ze 
christenen noemde. Handelingen 11:26, 26:27-28 en 1 Petrus 
4:15-16

- Jezus gebruikte het woord “discipel” voor de mensen die hem 
volgden. (er zijn geen twee categorieën gelovigen)

- Een discipel 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

Discipelschap is voor mannen EN voor vrouwen!



En vele menigten trokken met Hem mee, en 
terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: 

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn 
eigen vader en moeder en vrouw en kinderen 
en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen 
leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie 

zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, 
kan geen discipel van Mij zijn. 

Bereken de kosten voordat je Jezus besluit te volgen



Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat 
niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of 

hij de middelen wel heeft om het werk te 
voltooien?  

Opdat niet misschien, als hij het fundament 
gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, 
allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 
en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar 

heeft het werk niet kunnen voltooien.  



Of welke koning die een oorlog in gaat om te 
strijden met een andere koning, gaat niet eerst 

zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 
tienduizend man tegemoet te gaan die met 

twintigduizend man tegen hem optrekt? 

En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg 
is, een gezantschap om te vragen wat de 

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

Mij zijn.
Lukas 14:25 - 33 HSV



En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 
Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet 

heet bent. Was u maar koud of heet! 

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: 
Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan 

niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, 
beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 

Als je lauw bent is het belangrijk dat je geestelijk goud en olie koopt 
om straks niet buiten te staan!



Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, 
gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, 
en witte kleren, opdat u bekleed bent en de 
schande van uw naaktheid niet openbaar 

wordt. 

En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult 
kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik 
terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en 

bekeer u. 
Openbaring 3:14-19 HSV



De 1e prijs: Rijkdom

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader 
behaagd u het Koninkrijk te geven.  Verkoop uw bezittingen 

en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf 
beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de 
hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet 

aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn.

Lukas 12:32 - 34 HSV

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord 
hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van 

de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt 
onvruchtbaar.

Mattheüs 13:22 HSV



En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, 
snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op 

de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

En Jezus zei tegen hem: 

Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed 
behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U 

zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult 
niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u 

zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 
moeder.  



Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze 
dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd 

af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij 
zei tegen hem: 

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat 
u hebt en geef het aan de armen en u zult een 
schat hebben in de hemel; en kom dan , neem 
het kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig 
over dat woord en ging bedroefd weg, want hij 

had veel bezittingen. 



En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe 
moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het 
Koninkrijk van God binnengaan! En de discipelen 

verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde 
opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat 
zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God 

binnengaan!  

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een 
naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God 

binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden 
tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden?  Maar Jezus keek 
hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet 

bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 
Markus 10:17 - 27 HSV



De 2e prijs: familie

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de 
aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het 
zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen 

tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar 
moeder, en tussen een schoondochter en haar 

schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn 
vijanden zijn. 

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; 
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij 
niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie 

zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
Mattheüs 10:34 - 39 HSV



Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: 
Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader 

te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de 
doden hun doden begraven, maar u, ga heen en 

verkondig het Koninkrijk van God. 

Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta 
mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in 
mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die 

zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter 
hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Lukas 9:59-62 HSV



Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar 
Hem toe, maar zij konden niet bij Hem 

komen vanwege de menigte. En sommigen 
berichtten Hem: Uw moeder en Uw broers 

staan buiten en willen U zien.  

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn 
moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het 

Woord van God horen en dat doen.
Lukas 8:19 - 21 HSV



En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij 
Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie 

achter Mij aan wil komen zichzelf 
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij 

volgen. 

Want wie zijn leven zal willen behouden, die 
zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen omwille van Mij en om het 
Evangelie, die zal het behouden. 

De 3e prijs: je aardse reputatie



Want wat zal het een mens baten als hij heel de 
wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat 
zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden 
geschaamd zal hebben in dit overspelig en 
zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des 
mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal 

komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met 
de heilige engelen.

Markus 8:34-38 HSV



De discipel staat niet boven de meester en de 
dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg 

zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn 
meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. 
Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd 

hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 

Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets 
bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is 

niets verborgen wat niet bekend zal worden. 
Mattheüs 10:24-26 HSV



En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben 
alles verlaten en zijn U gevolgd. En Jezus antwoordde: 

Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of 
zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of 

akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het 
Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze 

tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 
kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld 
die komt, het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen 

de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.
Markus 10:28-31 HSV

Uiteindelijk zal het volgen van Jezus je ALLES opleveren



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

Een volmaakte discipel zal net als Jezus zijn!



Je zal eerst moeten sterven aan jezelf voordat je vrucht kan dragen

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet 
in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij 
sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, 

zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze 
wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.  

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik 
ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand 

Mij dient, zal de Vader hem eren.
Johannes 12:24 - 26 HSV



Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God 
te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 
word veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God 

is.
Romeinen 12:1 - 2 HSV

Geef jij jezelf als een offer aan God?
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