
221002 - Jefta Breda - De Grote Opdracht 
Dia 01 

Intro 
De Grote Opdracht. 
De meeste van ons kennen de De Grote Opdracht wel: 
Mattheüs 28:19 in de NBV21 zegt het als volgt: 

Dia 02 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Marcus - woorden van dezelfde strekking, 
Lucas verwijst dat de discipelen getuigen zullen zijn, maar eerst moeten wachten op de 
heilige Geest. 
Lucas vervolgt dan in het boek Handelingen dat de Geest wordt uitgestort en dat de 
discipelen vervolgens over de hele aarde verspreid worden en getuigen zijn van de 
gekruisigde en opgestane Heer: Jezus. 
 
Dia 03 
Johannes die het evangelie niet vanuit menselijke kant beschrijft maar vanuit de hemel vertelt 
de Grote Opdracht met deze woorden: 
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ - Johannes 20:21 
 
(Met de oude NBG vertaling maakten wij wel het grapje: Zoals de Vader mij gezonden heeft 
zo zend ikooku - dat is voor de oude Vitesse en PSV supporters) 

De Grote Opdracht gaat dus over op weg gaan en de volken tot discipelen maken, dat de 
heilige Geest daar een essentiële rol in speelt en de gelijkenis met de zendingsopdracht van 
Jezus. 
 
Ik wil met jullie kijken naar de grote opdracht door de bril van:  
"Het goede nieuws verspreidt zich" 

Laten we dat doen door drie elementen te bekijken in de drie vragen wat?, waarom? en hoe?. 

Dia 04 
1. Wat is de Grote Opdracht? 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Vroeger met de oude vertaling - Gaat dan henen! - leek het accent op gaan te liggen. 
Actie! Ga! - treedt naar buiten! Ga er op uit. 
Maar de NBV21 komt veel dichter bij de grondtekst, die eigenlijk zegt 'Al gaande'. 
Jij en ik bewegen ons in deze wereld en gaan onze weg en al gaande komen we in situaties 
waarin we getuige van Jezus mogen zijn. 
En het bevel is discipelen maken!  
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En beloofd wordt ons dat de Heer dan altijd bij ons is. 

Al gaande door het leven mogen jij en ik getuigen zijn! 
 
En Ik ga met je mee! 
 
 
Dia 05 
2. Waarom geeft de Heer ons deze opdracht? 
Hier krijgen we antwoord van Lukas, die wijst op het wachten op de heilige Geest die ons 
bekrachtigd getuigen te zijn. 
Jezus zei: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om 
mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ (Hand 1:8) 
 
Blijkbaar hebben we kracht nodig om getuigen te zijn. Een kracht die de Geest geeft. 
 
Waarom wordt de Heilige Geest ons gegeven? 
 
 
Dia 06 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De 
wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem 
wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug.  
Johannes 14:15-18 

Wat was Jezus grootste verlangen? Waar bidt Hij voor? 
 
Vader Ik bid…. dat zij… 
 
Dus waarom wordt de Geest gegeven?  
Zodat we niet als dwalende wezen rondlopen 
Zodat we in eenheid met vader zoon en geest leven, wandelen werken  
 
En dan zijn we getuigen… 
Getuigen van wat? Getuigen van een rechtszaak? Van een gebeurtenis? 
Van een theologische zienswijze? 
Getuigen van Gods aanwezigheid in ons leven. 

En ontvangen we kracht dat uit te delen. 

 
Dia 07 
3. Hoe werkt die Grote Opdracht? 
In het Johannes evangelie vertelt Jezus ons het hoe van de Grote Opdracht. 
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ - Johannes 20:21 
 
Hoe kunnen jij en ik gehoor geven aan de Grote Opdracht?  
Door net zoals Jezus de wereld in te gaan. 
Jezus die als God mens werd, één van ons werd en rond ging goed doende en zijn liefde aan 
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allen deelde met wie Hij ontmoetingen had. 
 
Wij vervullen de Grote Opdracht door te incarneren naar onze naasten. 
Naast onze naasten gaan staan en één van hen te worden en dan goed doen - liefde betonen. 
Dat kost kracht. 
 
Niet je naasten uitnodigen naast jou te komen staan en te worden zoals jij. 
Dat kost hun kracht! 

Nee, worden zoals je naasten, zonder mee te gaan in het verkeerde  
Dat lukt alleen op een natuurlijke manier - al gaande door de wereld - wanneer de Liefde 
ons motief is. 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf… 
Alzo lief heeft een discipel zijn naaste dat hij of zij zichzelf geeft. 
Want jezelf geven is hoogste daad van liefde. 
 
En daar is de kracht van heilige Geest voor nodig, want dit kan je wel eens jezelf kosten. 
Ik loop dan tegen mijn gebrek aan liefde op, ik loop dan tegen mijn gebrek aan 
discipelschap op. Discipelschap in de betekenis van Jezus volgen in hoe Hij zich gaf. 
 
(Nog even uitleggen waarom je dit plaatje op de beamer hebt gezet.) 
 
Dia 07 
Afsluiten. 
De Grote Opdracht is veel meer een levensstijl in eenheid met God door de heilige Geest 
dan een Opdracht die je in gehoorzaamheid moet vervullen. 

Het is het leven dat jij deelt met Jezus meenemen op jouw pad door dit leven en dat naar 
buiten laten komen - zichtbaar maken door liefde, en de leiding van de heilige Geest. 
Treedt naar buiten - kom uit de kast met je liefde met en voor Jezus! 
Schaam je niet voor de liefde die in je hart is uitgestort, maar getuig ervan en laat je naaste 
daarin mee delen. 

Dit bidt Jezus voor jou en mij:  
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, 
opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 
 
Het goede nieuws verspreidt zich door jouw en mijn leven! 
 
De volken worden discipelen van Jezus wanneer ze liefde en eenheid van Vader Zoon en 
Geest in ons christenen ziet. Dan zeggen ze wat jij hebt, wil ik ook. Ik volg jou en met jou 
degene die jij volgt. 
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