


44. Vind de 
PERSOON van 

VREDE!



Jezus stuurt zijn 12 discipelen op pad om het Evangelie van het koninkrijk te 
prediken en de persoon van vrede te vinden

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet 
op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad 

van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de 
verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg 

gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf 
demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het 

voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of koper geld 
in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg of twee 

stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider 
is zijn voedsel waard. 



Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, 
onderzoek wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat 
u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet 
het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede 
erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan 

uw vrede tot u terugkeren. 

En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden 
luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud 
het stof van uw voeten. Voorwaar, Ik zeg u: Het zal 

voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker 
zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. 

Mattheüs 10:5-15 HSV



Voor Lukas 10 staat Lukas 9 waarin Jezus duidelijk maakt dat een discipel Jezus 
moet liefhebben boven alles om een echte volgeling van Hem te kunnen zijn

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat 
iemand tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen 

waar U ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: 

De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht 
nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets 

waarop Hij het hoofd kan neerleggen. 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 9:57-62 HSV



Later zendt Jezus 70 andere discipelen eropuit om de persoon van vrede te 
zoeken (Lukas 10) 

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en 
zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit 

naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij 
zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn 

weinig arbeiders. 

Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij 
arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik 
zend u als lammeren te midden van de wolven. 

Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen 
mee, en groet niemand onderweg. 



En welk huis u ook maar binnengaat, 
zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar 
een zoon van vrede is, zal uw vrede op 
hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede 

tot u terugkeren. 

Blijf in dat huis en eet en drink wat u 
door hen voorgezet wordt, want de 

arbeider is zijn loon waard.



Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke 
stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat 

u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en 
zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 

gekomen. 

Maar welke stad u ook maar binnengaat en men 
ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:  

Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden 
wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van 

God dicht bij u is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom 
verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad.

Lukas 10:1 - 12 HSV



1. Twee aan twee uitzenden

Samen sta je sterk, het is geen regel of wet om met twee te gaan (zie 
Filippus)Als je met zijn tweeën gaat kan je van elkaar leren en elkaar 

aanvullen. Bij discipelschap is er een meester en een leerling, zo kan je van 
elkaar leren.Laat je leiden door de Heilige Geest zoals we lezen in 

Handelingen 8:26-40, 13:4, 15:28, 16:6.

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning 
voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel 

overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem 
overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij 

warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de 
één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een 

drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. 
Prediker 4:9-12 HSV

De 10 punten van Lukas 10



2. Bid voor meer arbeiders want de oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders. 
(Er is dus niks mis met de oogst!)

Jezus wil dat we specifiek bidden voor meer arbeiders. Als je hiervoor bid zal 
je meer verlangen hiervoor krijgen. Stel niet uit om te oogsten of om de oogst 

de schuld te geven, want de oogst is al rijp! Jezus ging door Samaria, een 
regio waar de Joden dachten dat niemand zich zou bekeren. Zorg dat je 

genoeg geloof hebt!

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: 
Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te 

oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het 
eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie 

oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. Ik 
heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt 

ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht 
van hun inspanning binnengehaald.

Johannes 4:35-38 HSV



3. Jezus zend ons als lammeren te midden van de wolven

Waarom zend Jezus als een goede herder zijn lammeren tussen de wolven? 
Normaal zou dat geen goede herder zijn, Jezus gaat MEE met zijn schapen en 

laat ze niet alleen gaan. De duivel probeert ons te intimideren door grote 
wolven op ons af te sturen. Laat je niet leiden door angst, als je Jezus wil volgen 

ZAL je vervolgd worden. (zie Mattheus 10:16-33)

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees 
dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 
Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u 

overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen 
zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en 

koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis 
voor hen en de heidenen. 

Mattheüs 10:16-18 HSV



4. Neem geen geld en spullen mee

Het is Gods belofte dat Hij voor je zal zorgen, door deze vaste zekerheden op te 
geven leer je meer op God te vertrouwen dan op de mammon. In armere 

landen hebben ze vaak meer geloof doordat ze meer wonderen op het gebied 
van voorziening hebben meegemaakt. Nadat Jezus de 70 had uitgezonden in 

Lukas 11 zegt hij in Lukas 22 dat ze nu wel geld en een reiszak moeten 
meenemen omdat ze hadden geleerd om op God te vertrouwen daarvoor toen 

ze niks meenamen. God vind het prima als je spullen hebt en geld, het mag 
alleen niet boven de opdracht van Jezus staan.

En Hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen Ik u 
uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: Aan niets. 

Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem 
meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, 

laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.
Lukas 22:35-36 HSV



5. Groet niemand onderweg

Het is belangrijk om gefocust te blijven op de zoektocht naar de persoon 
van vrede, dus laat je niet afleiden. Jezus ging soms voorbij aan de behoefte 

van mensen om gehoorzaam te zijn aan de leiding van de Geest.

Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf 
Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem 
en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, 

opdat Hij niet van hen weg zou gaan. Maar Hij zei tegen 
hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het 

Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik 
uitgezonden. En Hij predikte in de synagogen van Galilea.

Lukas 4:42-44 HSV



6. Beproef of er vrede is in het huis, zo niet zal de vrede tot je terugkeren

Kijk of de persoon van het huis openstaat voor het evangelie en er geen 
afwijzing is. Als er oneindige discussies ontstaan die nergens toe dienen is 

het van belang om niet in dit huis te blijven.

Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij zal het 
verstand in uw woorden verachten.

Spreuken 23:9 HSV

7. Zo ja, blijf daar en ga niet van het ene naar het andere huis

Zorg ervoor dat je de tijd neemt voor de persoon of personen van vrede en 
niet na de bekering ze als pasgeboren baby's achterlaat. (Blijf in contact) 
Jezus vertelde Zijn volgelingen om na de doop er ook voor te zorgen dat 
de mensen Zijn geboden zouden leren. Natuurlijk zal de Heilige Geest ze 

onderwijzen, dit gaat samen met de 5-voudige bediening.



8. Eet en drink wat je voor wordt gezet, een arbeider is zijn loon waard

Eten en drinken is in veel culturen een gezellig samenzijn waarin je in een 
ontspannen setting een band kan creëren. Als je op straat iemand tegenkomt 
kan er afstand zijn omdat je elkaar niet helemaal kan peilen. Ook in kerken 
kunnen mensen zich vaak anders gedragen dan "in het echt". Nergens in de 
Bijbel vinden we dat we mensen moeten uitnodigen voor een kerkdienst. Als 

je arbeid in Gods koninkrijk mag je ook nemen wat je voorgezet wordt.

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig 
worden, u en uw huis genoten . En zij spraken het Woord van de 
Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen 

in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij 
werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in 
zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich 
dat hij met al zijn huis genoten tot geloof in God gekomen was.

Handelingen 16:31-34 HSV



9. Genees de zieken daar en maak het koninkrijk van God bekend

Jezus geeft een volgorde, eerst de zieken genezen en daarna het koninkrijk van 
God prediken, dat is een verschil met hoe het vaak gaat. (eerst evangeliseren 

en later pas bidden voor genezing) In de Bijbel vinden we soms ook de 
volgorde andersom, dus is het ook geen vaste regel of wet. Het koninkrijk van 

God bestaat niet alleen in woorden maar ook met KRACHT! Iedere 
wedergeboren gelovige kan voor zieken bidden en demonen uitdrijven. Je bent 

geroepen om steeds meer gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus.

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! 

Mattheüs 10:25 HSV



10. Schut het stof van je voeten als mensen niet openstaan voor het evangelie

Blijf niet hangen in discussie want hier verspil je kostbare tijd mee. Sommige 
mensen hebben hun hart (nog) gesloten en kunnen het evangelie niet snappen. 
Als mensen niet openstaan voor het evangelie schud je het stof van je voeten af 

en ga je verder! Doordat Paulus en Barnabas dit principe snapte zien we na 
Handelingen 13, in Handelingen 14 een geestelijk doorbraak! 

Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de 
voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en 
Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen 
het stof van hun voeten af en gingen naar Ikonium. En de discipelen werden 

vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.
Handelingen 13:50-52 HSV

En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de Joden 
binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van 

Grieken, geloofde. 
Handelingen 14:1 HSV



Personen van vrede in de Bijbel

Een persoon van vrede is iemand die God zoekt en openstaat voor het 
evangelie en klaar is om zich te bekeren. Deze persoon stelt goede vragen 

aan je en is oprecht geïnteresseerd om achter de waarheid te komen. 

- de kamerheer waar Filippus naartoe wordt gestuurd door de Geest. 
(Handelingen 8)

- Saulus na de ontmoeting met Jezus waar Ananias naartoe wordt 
gestuurd. (Handelingen 9)

- De Romeinse hoofdman Cornelius waar Petrus naartoe wordt gestuurd. 
(Handelingen 10)

- De purperverkoopster Lydia waar Paulus en Silas naar toe worden 
gezonden. (Handelingen 16)

- De cipier van de gevangenis waar Paulus en Silas gevangen zitten. 
(Handelingen 16)
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