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1. Inleiding 
 
In deze serie denken wij na over discipelschap. Wij bekijken dit onderwerp van 
verschillende kanten en proberen zo te ontdekken wat discipelschap precies 
inhoudt. In de eerste les (ontmoeting en overgave) hadden wij een ontmoeting met 
de Heer Jezus. Als wij werkelijk ontdekken Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, 
leidt dit tot overgave aan Hem. Hij wordt alles voor ons! Een discipel heeft alleen 
nog oog voor zijn Meester, wij hebben alleen nog oog voor de Heer Jezus. In de 
tweede les (volgen en vissen) hebben wij ontdekt dat de Heer Jezus ons roept Hem 
te volgen, omdat Hij ons een nieuwe levensopdracht wil geven. Om deze opdracht 
uit te kunnen voeren, moeten wij echter eerst leren om te blijven in de rust die de 
Heer Jezus ons geeft. Hier hebben wij over nagedacht in de derde les (leren en 
leven). Vervolgens zagen wij in de vierde les (voeding en vrucht) dat wij, wanneer 
wij in de Heer Jezus blijven, als vanzelf vrucht dragen zoals een rank die vastzit 
aan de wijnstok. Vrucht is een kenmerk van discipelschap (Jh 15:8). In deze les 
(gebod en gerechtigheid) gaan wij dieper in op wat deze vrucht is.  
 
In deze lessen wisselen twee kanten van discipelschap zich telkens af. Aan de ene 
kant zien wij dat discipelschap betekent dat wij persoonlijk groeien in onze relatie 
met de Heer Jezus: wij ontmoeten Hem, geven ons over aan Hem, vinden rust bij 
Hem, blijven in Hem. Aan de andere kant zien wij dat discipelschap ook betekent 
dat wij naar buiten toe treden: wij volgen Hem in deze wereld, wij proberen ook 
anderen voor Hem te vangen, wij leren niet alleen van Hem maar proberen ook een 
leven te leven dat Hem uitdraagt, wij dragen zichtbare vrucht. In deze vijfde les 
(gebod en gerechtigheid) komen deze twee kanten heel dicht bij elkaar. Aan de 
ene kant is deze les heel persoonlijk en raakt het ons hart (gebod) en aan de 
andere kant is deze les heel praktisch en zal ons hart openlijk zichtbaar worden 
(gerechtigheid). 
 
Gebod en gerechtigheid zijn woorden die ons nogal zenuwachtig kunnen maken. 
Met een gebod wordt ons iets opgedragen wat wij uit onszelf vaak niet doen en van 
gerechtigheid bezitten wij van nature niet veel of in ieder geval niet voldoende, 
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gemeten naar Gods maatstaf. ‘Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één’, zegt Gods 
Woord (Rm 3:10; Ps 14:3). Hoewel het belangrijk is dat ieder mens eenmaal in zijn 
leven diep doordrongen raakt van deze woorden, zullen de woorden gebod en 
gerechtigheid een discipel niet meer zenuwachtig maken of angst aanjagen. Want 
een discipel heeft de Heer Jezus ontmoet en zich aan Hem overgegeven, een 
discipel heeft geleerd in Zijn rust te leven. Een discipel is in de eerste plaats een 
gelovige geworden, die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Een discipel kijkt 
niet meer op zichzelf maar op de Heer Jezus. Hij weet wat het betekent dat de 
Heer Jezus zegt: ‘Komt tot Mij…leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart’ (Mt 11:28-30). 
 
Een discipel weet wel wie hij van nature was maar hij heeft nu ontdekt Wie de 
Heer Jezus is en wat Hij heeft gedaan en wie hij is geworden in Hem. Een discipel 
was niet rechtvaardig (Rm 3:10), maar is wel rechtvaardig gemaakt (Rm 5:1). Hij  
was een zondaar, maar is gerechtigheid van God geworden in de Heer Jezus 
Christus (2Kor 5:21). Gebod en gerechtigheid zijn daarom geen woorden die een 
discipel nog zenuwachtig maken of angst aanjagen. Het zijn woorden die zijn hart 
juist sneller laten kloppen. De Meester geeft mij een gebod, een opdracht, die ik in 
de praktijk mag brengen! In het Duits bestaat daarvoor een prachtige uitdrukking: 
Ihr Wunsch ist mir Befehl, Uw wens is mijn bevel. 
 
In deze serie leren wij te denken als een discipel. We spreken met elkaar als 
gelovigen. Voor een discipel is de richting waarop hij kijkt van wezenlijk belang. 
Een discipel kijkt niet naar zichzelf (ben ik wel goed genoeg?), ook niet naar de 
wereld (wat vinden anderen van mij?), maar naar de Heer Jezus (hoe is mijn 
Meester en wat vraagt Hij van mij?). Gehoorzaamheid heeft voor een discipel ook 
niets te maken met verdienen, met God tevreden stellen, of met verlost worden 
door zelf goede dingen te doen. Een discipel kent een nieuwe vorm van 
gehoorzaamheid. Geen gehoorzaamheid die voortkomt uit angst of hoogmoed, 
maar gehoorzaamheid die voortkomt uit liefde. Liefde, gebod, gerechtigheid en 
gehoorzaamheid horen bij elkaar. En een discipel leert dit allemaal van de 
Meester. 
 
Schriftgedeelte: Jh 13:12-17, 34-35; 1Jh 2:6-8; 3:16-18. 
 
2. Gebod 
 
2.1 Heb elkaar lief 
 
Johannes 13:12-17, 34-35 is misschien wel het meest treffende gedeelte over wat 
discipelschap concreet inhoudt. Het doel van discipelschap is worden als de 
Meester (kerntekst Mt 10:25) en dit wordt zichtbaar aan de liefde die de discipel 
heeft. De Heer Jezus draagt Zijn discipelen drie keer op om elkaar lief te hebben 
(Jh 13:34; 15:12, 17). Hij spreekt hen hier niet afzonderlijk aan maar als 
gemeenschap: als jullie liefde onder elkaar hebben, dan wordt zichtbaar dat jullie 
Mijn discipelen zijn (vgl. 1Jh 5:2).  
 

Vergelijk Jh 15:8 ‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn 
discipelen zijn’ (NB ‘…en u zo leerlingen van mij betoont.’). 
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Als wij willen weten of we al gegroeid zijn in discipelschap, dan zullen we moeten 
kijken of onze onderlinge liefde is toegenomen. Hebben wij meer oog voor elkaar 
gekregen? Zien wij de nood bij de ander? Willen wij ook meehelpen om de taken in 
de gemeente te dragen? Steken wij elkaar aan met de liefde van Christus die ons 
dringt? 
 
Liefde is geen concept waar we diep over na moeten denken of waarover we mooie 
verhandelingen moeten houden. Liefde moeten we doen. De Heer Jezus maakte dit 
heel scherp duidelijk. Hij deed zijn mantel af, sloeg een slavenrok om, knielde 
neer en begon de voeten van Zijn discipelen te wassen. Toen Hij klaar was, keek 
Hij de kring rond en vroeg: ‘Begrijpen jullie wat Ik voor jullie gedaan heb? Jullie 
noemen Mij Meester en Heer.’1 Wij zouden in de verleiding kunnen komen om dit 
het enige of belangrijkste kenmerk van discipelschap te laten zijn: zeggen dat 
Jezus onze Heer, onze Meester is. Zonder bijbehorende daden is dit echter niets 
dan een holle klank. ‘Jullie zeggen terecht dat ik Meester en Heer ben,’ ging de 
Heer Jezus verder, ‘maar als Ik, de Heer en Meester, jullie voeten heb gewassen, 
behoren jullie dat ook bij elkaar te doen. Ik geef het voorbeeld, opdat jullie doen 
wat Ik heb gedaan.’ Vervolgens verwees de Heer Jezus naar onze kerntekst over 
discipelschap: een slaaf is niet groter dan zijn heer, een gezant niet groter dan hij 
die hem heeft gezonden. De echo hiervan weerklonk luid en duidelijk: een discipel 
is niet meer dan zijn meester. ‘Leuk als jullie deze dingen weten,’ maakte de Heer 
Jezus het af, ‘maar jullie zijn pas gelukkig (of ‘zalig’) als je ze ook doet’ (Jh 13:12-
17).  
 
Hiermee komen we bij het hart van discipelschap. Of wij werkelijk discipelen zijn, 
is niet af te meten aan de mooie woorden die uit onze mond komen, maar aan de 
eelt op onze knieën en op onze handen (vgl. 1Jh 3:17). 
 
2.2 Nieuwe liefde 
 
De Heer Jezus, onze Meester en Heer, geeft ons het gebod om elkaar lief te hebben 
met praktische, tastbare liefde. Hij noemt dit een nieuw gebod en dat is bijzonder, 
want het liefdesgebod was helemaal niet zo nieuw. In een eerder gesprek met de 
farizeeën bevestigde de Heer Jezus nog dat de hele wet en de profeten aan de 
twee grote geboden hangt. Het grote gebod om de Heer, onze God, lief te hebben 
met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en het tweede, 
daaraan gelijke gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf (Mt 22:36-40 vgl. 
Lv 19:18; Dt 6:5; Rm 13:9). Alle wetten hebben de wet van de liefde als doel. Als 
de hele wet (de ‘oude geboden’) al om de liefde draaide, wat was er dan zo nieuw 
aan dit liefdesgebod van de Heer Jezus? 
  
Doordat de Heer Jezus spreekt over een nieuw gebod, richt Hij onze aandacht op 
het bijzondere karakter van de liefde waartoe Hij ons opdraagt. Deze liefde is 
anders, fris, nieuw. 

 Deze liefde heeft een nieuwe betekenis door de dood die de Heer Jezus zou 
ondergaan aan het kruis (Jh 15:13). 

                                                 
1
 De wijze waarop de Heer Jezus de (inmiddels) elf discipelen aanspreekt als ‘kinderen’ (Jh 13:33) is typerend 

voor een rabbi die zijn leerlingen aanspreekt; The New Bible Commentary Revised, Donald Guthrie (p 958). 
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 Deze liefde heeft nieuwe kracht vanwege de belofte van de Heilige Geest (Jh 
14:16, 23).2  

 Deze liefde heeft een nieuw motief en is gebaseerd op de liefde van God zelf: 
‘zoals (> omdat) Ik jullie heb liefgehad’ (Jh 13:35). 

 Deze liefde spreekt van een nieuwe eenheid: discipelen moeten elkaar 
liefhebben (Jh 13:35).3  

 Deze liefde heeft een nieuwe reikwijdte: discipelen moeten zelfs hun vijanden 
liefhebben (Mt 5:43-48).4  

 Deze liefde heeft een nieuwe standaard: ‘zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Jh 
13:35).5 

 
Deze nieuwe liefde is dienstbaar, onzelfzuchtig, zelfverloochenend (Jh 15:13 
‘Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden 
aflegt.’ Vgl. 1Kor 13). De reikwijdte van deze nieuwe liefde die de Heer Jezus 
heeft betoond, is nog groter dan de gezindheid om je leven op te offeren voor je 
vrienden. De Heer Jezus heeft zelfs Zijn leven afgelegd voor ons toen wij nog 
zondaren en vijanden van God waren (Rm 5:8, 10). Hij stierf al voor ons toen wij 
nog niet eens zijn vrienden (Jh 15:13) maar zelfs Zijn vijanden waren. 
 
In zijn eerste brief roept de apostel Johannes zijn lezers op om deze liefde te 
betonen, niet met de mond maar met daden (1Jh 3:18). Hij herinnert de gelovigen 
eraan dat hun wandel (hun praktische leven als christen) een oud gebod is, omdat 
zij dit woord van het begin af gehoord hebben (1Jh 2:6, 7) en tegelijkertijd is het 
ook een nieuw gebod, omdat het waar is in de Heer Jezus Christus en in ons (1Jh 
2:8). Het gebod om lief te hebben is niet nieuw. De wet en de profeten in het Oude 
Testament hadden de liefde al als kloppend hart. De Heer Jezus had het Zijn 
discipelen al opgedragen. Johannes wijst er echter op dat het liefdesgebod nu toch 
ook nieuw is, omdat het waar is geworden in de Heer Jezus. In Hem is het 
waarheid, echt, concreet, tastbaar geworden en door Hem ook in ons. Daarom 
schrijft Johannes verderop ook dat wij deze liefde hebben leren kennen doordat de 
Heer Jezus zijn leven voor ons heeft afgelegd (1Jh 3:16) en dat wij daarom ook het 
leven voor de broeders behoren af te leren. In Hem (eerste deel van het vers) en in 
ons (tweede deel van het vers).  
 
2.3 De bron van liefde 
 
Je leven afleggen voor een ander, voor je broeders (1Jh 3:16), voor je vrienden (Jh 
15:13), voor je vijanden (Rm 5:10). Het lijkt een onmogelijke opdracht. Hieruit 
blijkt dat er een scherpe scheiding loopt tussen lief zijn en liefhebben. Lief zijn 
levert ons vaak wat op, maar liefhebben kost ons alles. Het gaat zo in tegen onze 
menselijke natuur dat wij hier niet in eigen kracht toe in staat zijn. Heer, ik heb 
lief, kom mijn liefdeloosheid te hulp (vgl. Mk 9:24). Geef ons meer liefde (vgl. Lk 
17:5). 
 

                                                 
2
 The Bible Expository Commentary, Warren W. Wiersbe (p 349) 

3
 NIV Bible Commentary, Merrill C. Tenney (p 344) 

4
 The New Bible Commentary Revised, Donald Guthrie (p 958) 

5
 The New Spirit Filled Life Bible (p 1468) 
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Het is belangrijk om juist nu in herinnering te roepen wat een discipel ook alweer 
was. Een discipel is niet iemand die probeert in eigen kracht te veranderen om 
meer lief te hebben. Een discipel strompelt niet maar wat achter de Heer Jezus 
aan om Hem in de verte ergens te zien lopen, terwijl hij probeert Hem na te doen 
met opgeklopte liefde. Een discipel is in de eerste plaats een gelovige geworden 
die ‘in Christus’ is. Het gebod om elkaar lief te hebben, geeft de Heer Jezus aan 
Zijn discipelen op een bijzonder intiem moment. Op de avond voor Zijn lijden en 
sterven viert Hij nog eenmaal het Pascha met hen en Hij spreekt met hen over de 
Vader en over de liefde tussen de Vader en de Zoon, die al van eeuwigheid af 
bestaat (Jh 17:23-24). De Vader heeft de Zoon lief en het grote wonder is dat Zij 
ons in deze liefde willen betrekken.  

 
Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal 
door Mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren (Jh 
14:21). 
 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal hem liefhebben en 
Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken (Jh 14:23). 
 
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde (Jh 15:9). 
 
(…) want de Vader zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en geloofd hebt dat Ik van 
God ben uitgegaan (Jh 16:27). 
 
Vader, wat U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij Mijn 
heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de 
grondlegging van de wereld (Jh 17:24). 
 

Het gedeelte waarin de Heer Jezus dit belooft (‘Wij zullen tot hem komen’, Jh 
14:23), gaat ook over de belofte van de Heilige Geest. Wat een diep wonder: de 
drie-ene God, Vader, Zoon en Geest, die elkaar van eeuwigheid liefhebben, openen 
hun hart en nemen ons op in deze liefde. De liefde van God, die spreekt uit de 
dood van de Heer Jezus, is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest (Rm 
5:5).  
 

 Discipelen worden opgenomen in de ‘cirkel van liefde’ die tussen de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest is: Vader > Zoon > wij > Zoon > Vader > wij. * Vader > Zoon (Jh 3:35; 5:206; 
10:17-18; 15:9; 17:23-26): de liefde van de Vader voor de Zoon is gegrond op de 
gehoorzaamheid van de Zoon (gebod = afleggen leven + eeuwig leven, Jh 12:49-50 vgl. Jh 
14:31). * Zoon > wij (Jh 13:34; 15:9, 12): de liefde van de Zoon voor ons is gegrond op de 
opdracht van de Vader en vraagt om liefde voor elkaar. * Wij > Zoon (Jh 14:15, 21; 15:10; 
1Jh 5:3; 2Jh 1:6): onze liefde voor de Zoon blijkt uit onze gehoorzaamheid. * Zoon > Vader 
(Jh 14:31; 15:10): de liefde van de Zoon voor de Vader blijkt uit Zijn gehoorzaamheid. * 
Vader > wij (Jh 16:27 (phileo); 17:24-27): de liefde van de Vader voor ons is gegrond op 
onze liefde voor en ons geloof in de Zoon. 
 

Het is dus niet de liefde die een discipel in zichzelf moet opwekken om de Heer 
Jezus te kunnen volgen. Het is niet de liefde van de discipel, het is de liefde van 
God. Daarom schrijft Paulus ook dat ‘de liefde van (niet voor) Christus ons dringt’ 
(2Kor 5:14). Echt liefhebben is als een muntstuk. De keerzijde van liefhebben is 
liefgehad worden (1Jh 4:19).7 De discipel haalt deze liefde dus niet uit hemzelf 
naar boven, alsof het zijn liefde is, maar hij weerkaatst Gods liefde als in een 

                                                 
6
 Liefhebben is hier ‘phileo’ in plaats van ‘agapeoo’. 

7
 Theological Ethics (Volume 1: Foundations), Helmut Thielicke (p 66)  
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spiegel (vgl. 2Kor 3:5, 18).8 God is namelijk liefde. Hij is de bron van de liefde. 
Hem kennen betekent liefhebben. Hem niet kennen betekent niet liefhebben (1Jh 
4:7-8, 16). Als discipelschap blijkt uit de liefde die wij tonen (Jh 13:35) dan is het 
dus belangrijk dat de spiegel van ons leven op de Heer Jezus gericht is. Dat is het 
geheim van de ware discipel: hij heeft zijn oog alleen op de Heer Jezus gericht, 
zodat de Heer Jezus Zijn liefde in hem kan weerspiegelen en Zijn liefde in zijn 
leven zichtbaar kan maken.  
 
Wij zouden dus kunnen stellen dat alleen een discipel echt kan liefhebben. Alleen 
een discipel weet namelijk wat ware liefde is. Zonder dat wij weten dat God ons 
liefheeft (‘Hieraan hebben wij de liefde gekend…’, 1Jh 3:16), kunnen wij niet 
werkelijk liefhebben en als wij niet liefhebben, kennen wij de liefde van God nog 
niet. Dit is de samenvatting van de eerste brief van Johannes. Daar kunnen wij 
natuurlijk met verheven woorden over spreken en wij kunnen proberen dit in 
prachtige beelden te vangen, maar de Heilige Geest ontneemt ons die kans door de 
woorden waar Johannes mee verder gaat: ‘Wie nu aardse goederen (letterlijk: het 
leven(sonderhoud) van de wereld) heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn 
hart voor hem sluiten, hoe blijft de liefde van God in hem?’ (1Jh 3:17). Gods liefde 
wordt zichtbaar in de materiële werkelijkheid van het dagelijks leven, heel 
praktisch en heel concreet. Nogmaals, onze liefde wordt niet afgemeten aan de 
mooie woorden uit onze mond maar aan de eelt op onze handen en knieën. Het is 
treffend om te zien hoe Johannes zoiets verhevens als ‘je leven afleggen’ (1Jh 
3:16) uitwerkt met een praktisch voorbeeld om te delen van je rijkdom (1Jh 3:17). 
Dit weerhoudt ons om hier alleen mooi over te blijven praten en het spoort ons aan 
om er iets mee te doen.  
 
3. Gerechtigheid 
 
Daarmee komen wij op het tweede onderwerp van deze studie: gerechtigheid. Wat 
is namelijk gerechtigheid? Gerechtigheid betekent recht doen, het juiste doen. 
Discipelschap gaat over doen. De Heer Jezus roept zijn discipelen om Hem te 
volgen (doen!), om vissers van mensen te zijn (doen!), om in Zijn Naam uit te gaan 
(doen!), om te bevrijden en te genezen (doen!), om discipelen te maken door te 
dopen (doen!) en te onderwijzen (doen!), om te dienen (doen!).  
 
Discipelschap gaat over doen, maar dan wel vanuit de juiste basis. Anders vervallen 
wij in een gevaarlijk soort activisme, waarbij het er alleen om gaat wat wij doen 
en zoeken wij ons heil letterlijk in wat wij doen. Laten wij echter in gedachten 
houden wat een discipel is: iemand die in Christus is en zijn oog alleen op Hem 
gericht heeft, waardoor de vrucht van de Geest in hem opbloeit (Gl 5:22 vgl. Jh 
15:4), de liefde van Christus hem dringt (2Kor 5:14), zijn bekwaamheid niet uit 
hemzelf komt maar uit God (2Kor 3:5). 
 

Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens (Sp 
27:19). Het hart van de discipel is vol van de Heer Jezus, zijn Meester en daarom 
weerspiegelt de discipel niet zichzelf maar zijn Heer. 

 

                                                 
8
 Theological Ethics (Volume 1: Foundations), Helmut Thielicke (p 176-177, 180) 
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Dit ontslaat discipelen er niet van om recht te doen. Integendeel, het spoort 
discipelen juist aan om recht te doen. Gerechtigheid en recht kenmerken namelijk 
het karakter van God. Het zijn de fundamenten van Zijn troon, Zijn regering, Zijn 
koninkrijk (Ps 97:2). Gerechtigheid is meer dan alleen maar de afwezigheid van 
onrecht (net zoals vrede meer is dan de afwezigheid van oorlog). Gerechtigheid is 
dat Gods karakter zichtbaar wordt.  

 
Als u weet dat Hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit Hem 
geboren is (1Jh 2:29). 
 
Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de gerechtigheid doet, is rechtvaardig zoals Hij 
rechtvaardig is (1Jh 3:7). 

 
‘Wandelen in de weg van de Heer’ (wat wij Oud-Testamentische bewoordingen 
voor discipelschap zouden kunnen noemen) betekent niet alleen gehoorzaamheid 
aan God maar juist ook Zijn karakter weerspiegelen.9 Het is belangrijk om te zien 
dat Gods plan om een volk op aarde te roepen, begon met de opdracht om 
gerechtigheid te doen. Abraham was door de Here God gekend ‘opdat hij gebieden 
zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg van de Heer zouden bewaren door 
gerechtigheid en recht te doen’ (Gn 18:19). 
 

In het aangrijpende boek Hosea roept God het uit tegen zijn volk: ‘Gij dan, keer tot uw God 
terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God’ (Hs 12:7). ‘Want in liefde heb 
ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffer’ (Hs 6:6). Kennis 
betekent niet dat wij veel weten over God, maar dat wij in een relatie met Hem leven, 
waardoor wij Hem kennen, weten hoe Hij is en wij volgens die ‘kennis’ leven. Let op hoe 
liefde en recht/kennis van God hier samen worden genoemd. 

 
Daarom roept de Heer Jezus in de Bergrede Zijn discipelen ook op om als eerste 
(hoogste prioriteit!) het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mt 6:33)10 te 
zoeken. De hele Bergrede is een prachtige uiteenzetting over hoe een leven in 
dienst van gerechtigheid eruit ziet. Dit is geen algemene wet voor alle mensen of 
een politiek programma voor de wereld.11 Deze rede is speciaal gericht aan de 
discipelen. De sleutel om de boodschap van deze rede te begrijpen is dat de Heer 
Jezus Zijn discipelen niet oproept om anders te doen maar om anders te zijn. Niet 
alleen activisme maar eerst wedergeboorte. Niet alleen nieuw gedrag maar eerst 
een nieuw hart. Geen oude schepping met nieuwe gewoontes maar een nieuwe 
schepping met gewoontes die voorheen ondenkbaar waren, die voortkomen uit God 
zelf. Christus wordt zichtbaar in mij – in mij! Zijn liefde straalt door mij heen – 
door mij! Zijn vrucht wordt zichtbaar in mijn leven – mijn leven! 
  
Vergeet de les van 1Jh 3:16-17 echter niet. Wij moeten niet stil blijven staan bij 
dit prachtige principe. Dit principe werkt in ons leven. Doe je ogen open en 
weerspiegel Gods liefde door het recht dat je doet. Liefde doe je door 
gerechtigheid uit te oefenen. Liefde wordt zichtbaar. Discipelen dragen vrucht. 
Liefde is de vrucht. Dit zijn vanzelfsprekendheden. 
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Gebod en gerechtigheid gaat over de nauwe relatie tussen gehoorzaamheid en 
liefde. Deze twee moeten wij altijd bij elkaar houden, want gehoorzaamheid 
zonder liefde is wetticisme (uit hoogmoed of angst). Liefde zonder gehoorzaamheid 
is vrijblijvende emotie (1Jh 2:4, 5; 5:3).12 Uit de gelijkenis van de zaaier weten wij 
dat deze vrucht, deze liefde snel verdort (Mt 13:5-6, 21-22). 
 

Let op de bijzonder cirkel: liefde > gehoorzamen > liefde. Gebod = liefde (Jh 13:34; 15:12, 
17) > liefde = gehoorzamen gebod (Jh 14:15, 21; 15:10; 1Jh 5:3; 2Jh 1:6) > gebod = liefde. 

 
3.1 Gebod en gerechtigheid 
 
Liefde en gerechtigheid komen samen in het beeld van licht dat wordt gebroken in 
een prisma: liefde is de lichtstraal, gerechtigheid zijn de praktische dingen die 
zichtbaar worden als liefde ‘openbreekt’ in de verschillende facetten van ons leven 
(huwelijk, gezin, gemeente, werk, straat, samenleving, wereld). Gerechtigheid is 
dus liefde in al haar kleuren. Gerechtigheid wordt zichtbaar als Gods liefde 
openbreekt in het prisma van ons leven. 
 

Op 6 december 2015 sprak Karim Landoulsi over een ‘cultuur van eer’. Wij moeten de keizer 
eren (1Pt 2:17), onze baas (1Tm 6:1; 1Pt 2:18), de leiders in de gemeente (1Tm 5:17), onze 
vrouw en kinderen (1Pt 3:7; Ef 6:4; Ko 3:21), allen (1Pt 2:17 vgl. Sp 11:30 ‘De vrucht des 
rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.’). Dit is een mooi 
voorbeeld van een facet van liefde. Gehoorzaam zijn aan het gebod om anderen te eren is 
een klein voorbeeld van gerechtigheid en daarmee een stukje liefde dat praktisch zichtbaar 
wordt ons leven. Iedere preek behoort een stukje gerechtigheid te tonen die appelleert aan 
het hart van een discipel. Iedere preek behoort een weg te wijzen waarop Gods liefde nog 
mooier en kleurrijker kan schijnen in onze omgeving. 

 
In zijn eerste brief maakt de apostel Johannes de relatie tussen discipelschap en 
gerechtigheid ook duidelijk. Net zoals Gods de bron van liefde is, is Hij ook de bron 
van gerechtigheid. De gerechtigheid die de discipel doet, komt voort uit God, 
omdat de discipel zelf uit God geboren is (1Jh 2:29; 1Jh 3:7). We zouden kunnen 
zeggen dat gerechtigheid het tegenovergestelde van zonde is. Zonde komt voort uit 
de duivel. Gerechtigheid komt voort uit God. De Heer Jezus, de Zoon van God, 
heeft de werken van de duivel verbroken. Zo zijn wij vrij geworden, worden wij uit 
God geboren en doen wij werken van gerechtigheid en hebben wij lief (1Jh 3:7-10). 
 
3.2 Een facet van gerechtigheid: goed zijn voor alle mensen 
 
Schriftgedeelte: Mt 5:43-48 

 
 U hebt gehoord dat gezegd is: 
 
  U zult uw naaste liefhebben 
  en uw vijand haten. 
 
Maar Ik zeg u: 
 
  hebt uw vijanden lief 
  en bidt voor hen die u vervolgen, 
  
   opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; 
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    want Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden 
    en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
    

Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u? 
  Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 

En als u allen uw broeders groet, wat doet u méér? 
  Doen ook de volken niet hetzelfde? 
 

Weest u dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. 

 
Zoals gezegd moet gerechtigheid in alle aspecten van ons leven zichtbaar worden, 
Gerechtigheid is als het ware Gods liefde die in vele facetten uitwaaiert. 
Gerechtigheid maakt Gods karakter zichtbaar in de details van ons leven. Het is 
dan ook onmogelijk om gerechtigheid in al haar volheid te bespreken. Wij kunnen 
echter wel naar verschillende facetten van gerechtigheid kijken.  
 

Eén van deze facetten is de manier waarop wij omgaan met vluchtelingen. Dit 
Schriftgedeelte (Mt 5:43-48) is zeer actueel. In deze tijd worden wij met de grote uitdaging 
van de vluchtelingenstroom geconfronteerd. Als gevolg hiervan polariseert de samenleving. 
Mensen komen tegenover elkaar te staan. Denk bijvoorbeeld aan de sterke opkomst van 
rechtse partijen en de verschillende protesten in gemeenten waar opvangcentra zouden 
komen. Er wordt hierbij soms zelfs grof geweld gebruikt. De Heer Jezus spreekt hier over 
‘vijanden’ en misschien is dat in dit geval te sterk toegepast, maar wij hebben in ieder 
geval wel te maken met ‘vijandbeelden’ die in de samenleving worden gecreëerd en in 
stand worden gehouden. Zo toegepast wordt dit Bijbelgedeelte plotseling heel scherp. 

 
In de Bergrede laat de Heer Jezus scherp zien hoe ware gerechtigheid eruit ziet, 
hoe God werkelijk is en wat dit van ons vraagt. Wij zijn werkelijk gelukkig als wij 
het ‘omgekeerde leven’ van het Koninkrijk leven (Mt 5:3-12). Het gaat in de eerste 
plaats niet om ons uiterlijke vertoon van gerechtigheid, zodat de mensen ons zien, 
maar om ons hart van gerechtigheid, zodat de Vader die in het verborgene kijkt, 
het ziet (Mt 6:1-18). Niet slechts uiterlijke naleving van de letter van de wet, maar 
innerlijke gehoorzaamheid aan de geest van de wet (Mt 5:21-48). Een discipel leeft 
in vertrouwen op (Mt 6:19-7:12) en in gehoorzaamheid aan God (Mt 7:13-29). De 
Heer Jezus ontmaskert de traditionele toevoegingen en verdraaiingen (‘U hebt 
gehoord dat gezegd is’) en Hij brengt het ware karakter, de ware bedoeling van de 
wet aan het licht (‘Maar Ik zeg u’). Dit doet de Heer Jezus telkens door drie 
stappen: (1) Hij scherpt de negatieve geboden aan (denk aan het verbod op 
overspel, Mt 5:27-32). (2) Hij verandert negatieve geboden in positieve geboden. 
(3) Hij is zelf het grote voorbeeld.13 
 
De eerste stap is in dit gedeelte niet van toepassing, maar de tweede en de derde 
des te meer. Eerst brengt de Heer Jezus de verdraaiing van de traditie aan het 
licht. Nergens in het Oude Testament klinkt het gebod om ‘je vijanden te haten’. 
Het enige dat hierbij in de buurt komt, is het haten van Gods vijanden (Ps 139:21-
22).14 De wet droeg juist op om vriendelijkheid aan je vijanden te betonen (Ex 
23:4-5 vgl. Sp 25:21).  
 
Zoals we gezien hebben is het gebod om je naaste lief te hebben, samen met het 
gebod om God lief te hebben, het hart van de hele wet (Mt 22:36-40 vgl. Lv 19:18; 
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Dt 6:5; Rm 13:9). De toevoeging om je vijand te haten kwam voort uit een ijver om 
een strikte scheiding aan te brengen tussen de rechtvaardigen en de niet-
rechtvaardigen. Dat Israël anders dan en afgezonderd van de volken moest leven 
(‘heilig’) wordt inderdaad duidelijk in de wet, maar het doel daarvan was niet dat 
Israël in zichzelf gekeerd raakte, maar juist dat zij zo naar buiten toe een getuige, 
een licht, een voorbeeld, een model voor alle andere volken waren.15 
 
Voor de discipelen verandert de Heer Jezus dit verkeerde, negatieve gebod (‘haat 
je vijand’) in een positief gebod (‘heb je vijand lief’). De Heer Jezus maakt dit 
gelijk praktisch door de discipelen de opdracht te geven te bidden voor degenen 
die hen vervolgen. In het voorgaande gedeelte (Mt 5:38-42) geeft de Heer Jezus 
nog meer praktische geboden: na de rechterwang ook de linkerwang toekeren;  wie 
je wat wil afnemen (onderkleed), geef hem nog meer (mantel); wie je ergens toe 
dwingt (één mijl), doe nog meer voor hem (twee mijl); geef aan wie je wat vraagt; 
keer je niet af van wie wat van je wil lenen. In een soortgelijk gedeelte in Lukas 
geeft de Heer Jezus de opdracht om wel te doen aan wie je haat, te zegenen wie 
je vervloekt en te bidden voor hen die je smaadt. Leen uit zonder iets terug te 
hopen. Je loon zal groot zijn. Doe goed. Wees ontfermend, zoals je hemelse Vader 
(Lk 6:27-36). 
 
Het is een moeilijke opdracht om te bidden voor wie je vervolgen. Een vervolger is 
geen vijand op afstand en al helemaal niet iemand van wie je slechts een 
vijandbeeld hebt. Een vervolger jaagt op je. Hij pakt af wat kostbaar voor je is (je 
geliefden, je vrijheid). Toch geeft de Heer Jezus de opdracht om juist voor onze 
vervolgers te bidden. Het allermooiste is dat de Heer Jezus zelf het grote 
voorbeeld hiervoor geeft. Hij liet Zich gevangen nemen. Hij liet Zich geselen en 
bespotten. Hij liet Zich aan het kruis slaan. Hij liet het niet alleen toe dat Zijn 
vijanden zich als stieren, als verscheurende, brullende leeuwen, als honden, als 
een bende boosdoeners Hem omsingelden en Zijn handen en voeten doorboorden 
(Ps 22), maar Hij bad op dat moment zelfs voor hen: Vader, vergeef hun want zij 
weten niet wat zij doen (Lk 23:34). De Heer Jezus stief voor ons toen wij nog 
zondaars waren, toen wij nog vijanden van God waren (Rm 5:8, 10). Laten wij, als 
discipelen, in ieder geval beginnen met de mensen lief te hebben van wie in de 
samenleving soms een vijandbeeld wordt gecreëerd. 
 
Zoals gezegd is gerechtigheid doen het weerspiegelen van Gods karakter en dat 
wordt in dit gedeelte heel mooi duidelijk: ‘opdat u zonen wordt van Uw Vader die 
in de hemelen is’. Een zoon vertoont de trekken van zijn vader en treedt vaak ook 
in de voetsporen van zijn vader. Als God goed is voor iedereen (Hij laat Zijn zon 
opgaan over bozen en goeden, Hij geeft regen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen), dan zijn Zijn zonen ook goed zijn voor iedereen. De Zoon doet 
niets, tenzij Hij de Vader iets ziet doen (Jh 5:19 vgl. 8:28). Als de Vader goed is 
voor iedereen, dan is ook de Zoon goed voor iedereen. Als de Meester goed is voor 
iedereen, dan zijn Zijn discipelen ook goed voor iedereen. Het is de discipel genoeg 
te worden als de Meester. Liefhebben wie jou liefheeft, onderscheidt ons niet van 
andere mensen, ook zondaars en mensen die niet tot het volk van God behoren 
doen dit. Liefhebben wie jou haat, wie jou vervolgt, wie jouw vijand is, dat 
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onderscheidt ons. Zo treden wij als discipelen in het voetspoor van onze Meester, 
de Heer Jezus. 
 

 Toen wij als gemeente een feestelijke maaltijd mochten verzorgen voor de vluchtelingen op 
21 december 2015 sprak Hd 14:16-17 mij erg aan. Daar spreekt Paulus tot de heidense 
inwoners van Lystra en hij zegt: ‘Hij [de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en 
alles wat daarin is, heeft gemaakt] heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen 
wegen laten gaan, hoewel Hij Zich toch niet onbetuigd heeft gelaten in goeddoen, door u 
uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven [vgl. Mt 5:45] en uw harten te vervullen 
met voedsel en vreugde.’ Dat was precies wat wij aan de vluchtelingen mochten uitdelen, 
voedsel en vreugde. Wij mochten dat doen in navolging, namens of in dienst van onze 
Hemelse Vader.  

 
De bron van de goedheid die een discipel mag vertonen is Gods eigen goedheid. Hij 
doet goed, Hij geeft voedsel en vreugde, Hij geeft zon en regen over bozen en 
goeden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het doel van de discipel is het 
weerspiegelen van Gods goedheid door de Meester na te volgen in het goeddoen. 
Zo weerspiegelt de discipel Gods goedheid en gerechtigheid. De Heer Jezus sluit dit 
gedeelte ook af met de woorden: Weest u dan volmaakt zoals uw hemelse Vader 
volmaakt is. Hij is de bron, Hij is het doel, Hij is het die de discipel weerspiegelt in 
zijn navolging van de Meester. 
 
3.3 Heb lief en doe recht 
 
‘Heb lief en doe wat je wil’ is een uitspraak van Augustinus.16 Dit zouden wij 
helemaal verkeerd kunnen toepassen en wij zien dat ook in de wereld om ons heen 
gebeuren. Een discipel past dit echter niet verkeerd toe. Het is de discipel genoeg 
dat hij wordt als zijn Meester. Dat is alles wat hij wil. Voor een discipel geldt: Ihr 
Wunsch ist mir Befehl. Het levensmotto van een discipel is daarom: heb lief en doe 
recht (‘gebod en gerechtigheid’). Gerechtigheid, recht doen, het karakter van God 
weerspiegelen, het hart van de Vader tonen in de navolging van de Meester, dat is 
alles wat een discipel wil doen. Gods liefde waaiert in het leven van een discipel 
uit in vele kleuren van gerechtigheid. 
 
Het is mooi om deze standaard van een discipel voor ogen te houden en 
tegelijkertijd beseffen wij ook dat wij nog in ontwikkeling zijn. Wij zijn nog in de 
leerschool van de Meester. Wij zijn discipelen, letterlijk leerlingen, van Hem en wij 
blijven groeien in navolging. Toch willen wij steeds dichter bij het doel van 
discipelschap komen (worden als de Meester, wat zich uit in gerechtigheid) en 
steeds meer het kenmerk van een discipel vertonen (vrucht die bestaat in liefde). 
Het is daarom goed om in deze leerschool steeds weer terug te keren naar de 
wezenlijke vragen. 
 
Ben ik nog steeds ‘in’ de Heer Jezus? Denk aan de ranken en de wijnstok (Jh 15). 
Als wij niet in de Heer Jezus zijn, kunnen wij geen vrucht dragen. Wij kunnen niet 
liefhebben uit onszelf, maar wel als wij geworteld zijn in Zijn liefde (Ef 3:17 vgl. 
Ko 2:7). Hoe kun je ‘in’ de Heer Jezus blijven? Door Zijn geboden te bewaren (Jh 
15:10). Dat betekent Zijn Woord tot je nemen, geloven en gehoorzamen. Een 
discipel is niet geworteld in zichzelf of in anderen, maar in de Heer Jezus. Een 
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discipel is ook niet gericht op zichzelf, ook niet op zijn eigen zwaktes, maar hij 
kijkt naar de Heer Jezus. Zo kan een discipel Gods karakter weerspiegelen.  
 
Is er ongerechtigheid in mijn leven? Een leven van gerechtigheid begint met het 
opruimen van ongerechtigheid in je leven, de dingen waarvan je weet dat ze 
eigenlijk niet kloppen. Petrus schrijft: Legt dan af alle boosheid, alle bedrog, 
huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen’ (1Pt 2:1; NBV ‘Ontdoe u dus van 
alles wat slecht is…’). Houd grote opruiming, omdat jouw discipelhart verlangt naar 
een leven in navolging van de Meester. Het is jou genoeg om te worden als de 
Meester. Jij wilt ook het karakter van God weerspiegelen en alles wat daar een 
smet op werpt, wil je wegdoen. 
 
Leef ik een leven van gerechtigheid? Om te zien of hij een leven van gerechtigheid 
leeft, houdt een discipel het prisma van zijn leven regelmatig tegen het licht van 
Gods liefde om te zien of die liefde uitwaaiert in de verschillende kleuren van 
gerechtigheid. Wordt Gods karakter zichtbaar in alle aspecten van mijn leven? In 
mijn huwelijk of juist in mijn vrijgezel-zijn, in mijn vaderschap, in mijn werk (de 
definitie van integer is het goede doen als niemand kijkt), in de gemeente, in de 
straat, in de samenleving, enzovoort. 


