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DISCIPELSCHAP 5 – GEBOD EN GERECHTIGHEID  
 
Discipelschap betekent door de Heilige Geest Jezus erkennen als Heer (gelovige), naar 
Hem luisteren als Heer (leerling), Hem gehoorzamen als Heer (volgeling), Hem liefhebben 
als Heer (vertrouweling) en Hem bekendmaken als Heer (discipelmaker).  
De kerntekst voor deze studie is: ‘Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet 
boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als 
zijn heer’ (Mt 10:24-25). 
 
Doel van deze les: In deze les ontdekken wij dat de Heer Jezus Zijn discipelen het gebod 
geeft om elkaar lief te hebben. Dit gebod is het doel van alle andere geboden. Wij leren 
dat deze liefde niet voortkomt uit de discipel zelf maar uit God. Gods liefde wordt 
zichtbaar in het leven van de discipel door de daden van gerechtigheid die hij doet in 
navolging van de Meester. Zo weerspiegelt de discipel het karakter van God. Door 
geworteld te zijn in de Heer Jezus leren wij te groeien in liefde en gerechtigheid. 
Kernteksten bij deze les zijn: Jh 13:12-17, 34-35; 1Jh 2:6-8; 3:16-18 en Mt 5:43-48. 
 
(1) Gebod: liefde 
 
(a) Heb elkaar lief 
 
Drie keer draagt de Heer Jezus Zijn discipelen op om elkaar lief te hebben (Jh 13:34; 
15:12, 17). Hun liefde is het zichtbare teken van hun discipelschap. Het doel van 
discipelschap is worden als de Meester. Een discipel kijkt daarom niet op zichzelf of op 
anderen maar op de Meester. Worden als de Meester wordt zichtbaar aan de liefde die 
discipelen voor elkaar hebben (Jh 13:34 vgl. 1Jh 5:2). Groeien in discipelschap betekent 
dus groeien in liefde. Liefde moeten wij doen, zoals de Heer Jezus Zijn liefde praktisch 
toonde in bijvoorbeeld de voetwassing. Alleen uit daden blijkt waar discipelschap (Jh 
13:12-17). 
 
(b) Nieuwe liefde 
 
De Heer Jezus spreekt over een nieuw gebod (Jh 13:34). Dit wijst op het bijzondere 
karakter van de liefde die Hij Zijn discipelen opdraagt. Deze liefde heeft een nieuwe 
betekenis door de dood die de Heer Jezus zou ondergaan aan het kruis (Jh 15:13). Deze 
liefde heeft nieuwe kracht door de belofte van de Heilige Geest (Jh 14:15, 23). Deze liefde 
heeft een nieuw motief en is gebaseerd op de liefde van God zelf (Jh 13:35). Deze liefde 
spreekt van een nieuwe eenheid (Jh 13:35). Deze liefde heeft een nieuwe reikwijdte (Mt 
5:43-48). Deze liefde heeft een nieuwe standaard (‘zoals Ik’, Jh 13:35). De nieuwe liefde is 
dienstbaar, zelfverloochenend en opofferend (vgl. 1Kor 13). 
 
(c) De bron van deze liefde 
 
1Jh 2:8 zegt dat dit nieuwe liefdesgebod waar is geworden in de Heer Jezus en in ons. Hij 
heeft ons eerst liefgehad en daarom kunnen wij onze broeders liefhebben (1Jh 3:16). Niet 
met woorden maar met daden (1Jh 3:17), zoals de Heer Jezus Zijn liefde ook in Zijn daden 
toonde. Een discipel is in de Heer Jezus zoals een rank in de wijnstok is (Jh 15). De 
Meester is de bron van de liefde die de discipel toont. Een discipel wordt opgenomen in de 
‘cirkel van liefde’, die tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is (Jh 14:21, 23; 15:9; 
16:27; 17:24). De liefde van God is door de Heilige Geest uitgestort in het hart van de 
discipel (Rm 5:5). Liefhebben is de andere kant van liefgehad worden (1Jh 3:16; 4:19). Een 
discipel weerkaatst de liefde van God (1Jh 3:17). God is namelijk liefde. Hij is de bron van 
liefde. Hem kennen betekent liefhebben (1Jh 4:7-8, 16). 
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(2) Gerechtigheid: doe recht 
 
(a) Gebod en gerechtigheid 
 
Gerechtigheid betekent recht doen. Uit zichzelf is een discipel hier niet toe in staat (Rm 
3:10) maar door de Heer Jezus is hij hiertoe in staat gesteld (Rm 5:1; 2Kor 5:21). De 
discipel is nu ‘in Christus’ en de vrucht van de Geest bloeit in hem op (Gl 5:22 vgl. Jh 
15:4). Gerechtigheid kenmerkt het karakter van God en van Zijn regering (Ps 97:2). 
Gerechtigheid zoeken is de eerste prioriteit voor een discipel (Mt 6:33). Een discipel doet 
niet anders, maar hij is anders. Gehoorzaamheid en liefde horen bij elkaar. 
 
Liefde en gerechtigheid is als licht dat gebroken wordt in een prisma. Het licht is Gods 
liefde en de kleuren zijn de daden van gerechtigheid. Gerechtigheid zijn de praktische 
dingen die zichtbaar worden als Gods liefde in ons leven ‘uitwaaiert’. Gods liefde ‘breekt’ 
als het ware in leven van de discipel en wordt zo in de verschillende facetten van zijn 
leven praktisch zichtbaar (1Jh 3:16-17). God is de bron van gerechtigheid (1Jh 2:29), zoals 
Hij ook de bron van liefde is. Gerechtigheid is het tegenovergestelde van zonde. Zonde 
komt voort uit de duivel. Gerechtigheid komt voort uit God. Door wat de Heer Jezus heeft 
gedaan, kan de discipel gerechtigheid doen (1Jh 3:7-10). 
 
(b) Wees goed voor alle mensen 
 
Gerechtigheid maakt het karakter van God zelf zichtbaar in het leven van de discipel. In de 
Bergrede (Mt 5-7) geeft de Heer Jezus hier duidelijke voorbeelden van. 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 scherpt in Zijn 
onderwijs de geboden aan, toont hun ware aard aan en met Zijn leven toont Hij zelf het 
grote voorbeeld van een leven in gerechtigheid.  
 
Zo leert de Meester Zijn discipelen om het karakter van de Vader te weerspiegelen, Die 
goed is voor alle mensen (Mt 5:43-48). Zoals de Zoon niets deed dan dat Hij het de Vader 
zag doen (Jh 5:19; 8:28), zo doet de discipel niets dan dat hij het de Meester ziet doen. Zo 
heeft de discipel, net als de Heer Jezus, het karakter van God, als een zoon die de trekken 
van zijn vader vertoont. 
 
(c) Heb lief en doe recht 
 
Het levensmotto van een discipel is: heb lief en doe recht. De discipel heeft het verlangen 
om de liefde van God praktisch te tonen in zijn leven. Dit is een groeiproces. Discipelen 
zijn leerlingen en zijn nog in de leerschool van de Meester. Zij blijven nog steeds groeien 
in navolging, in liefde en gerechtigheid. In deze leerschool voor de discipel zijn de 
volgende vragen steeds belangrijk. Ben ik nog in alle details van mijn leven geworteld in 
de Heer Jezus (Jh 15; Ef 3:17; Ko 2:7), zodat Hij met Zijn Geest vrucht kan dragen in mijn 
leven? Is er ongerechtigheid in mijn leven, die ik moet opruimen (1Pt 2:1)? Leef ik een 
leven van gerechtigheid in alle aspecten van mijn leven?  
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Praktische opdracht 
 
Gebruik in de komende periode het beeld van de prisma om te onderzoeken hoe Gods 
liefde ‘uitwaaiert’ in jouw leven. Neem de Heer Jezus, jouw Meester en Voorbeeld, hierbij 
als voorbeeld. Vraag de Heilige Geest om jou te tonen hoe gerechtigheid nu al zichtbaar 
wordt in de verschillende aspecten van jouw leven. Vraag Hem ook om jou te tonen hoe 
gerechtigheid nog kan groeien in de verschillende aspecten van jouw leven. 
 
 

 
 
Verwerking 
 
1. Lees met elkaar de kernteksten (Jh 13:12-17, 34-35; 1Jh 2:6-8; 3:16-18). Bespreek deze 

teksten met elkaar. Wat spreekt je aan? Wat vind je moeilijk? Wat zie je hiervan terug 
in jouw leven, huisgroep, gemeente? Wat mis je hieruit juist in jouw leven, huisgroep, 
gemeente? 

 
2. Wat is het doel van discipelschap en wat is het zichtbare kenmerk van discipelschap? 

 
3. Noem de zes aspecten van het nieuwe gebod waar de Heer Jezus over spreekt. Hoe 

‘fris’ is dit gebod nog in jouw leven? 
 

4. Wat betekent het dat wij worden opgenomen in de ‘cirkel van liefde’ tussen de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest? 
 

5. ‘Liefhebben is de andere kant van liefgehad worden.’ Bespreek deze uitspraak met 
elkaar en vertel elkaar hoe dit in jullie leven is. 
 

6. Wat is gerechtigheid en waarom is zoeken naar gerechtigheid de eerste prioriteit voor 
de discipel? 
 

7. Lees met elkaar Mt 5:43-48. Bespreek dit gedeelte met elkaar. Wat spreekt je aan? Wat 
vind je moeilijk? Wat zie je hieruit terug in jouw leven, huisgroep, gemeente? Wat mis 
je hiervan juist in jouw leven, huisgroep, gemeente? 
 

8. Wat betekent het voor jou om geworteld te zijn in de Heer Jezus? Hoe doe je dat? 
 

9. Lees met elkaar 1Pt 2:1. Zijn er voorbeelden van ongerechtigheid in jouw leven die je 
eigenlijk nog moet afleggen om werkelijk een leven van gerechtigheid te leven? 

 
10. Bespreek de praktische opdracht met elkaar. Wat heb je ontdekt? Waar wil je de 

komende periode in groeien? 

gerechtigheid in… 

… gemeente 

… werk, school 

… samenleving 

… wereld 

Gods liefde 

… huwelijk, gezin, vrienden, familie 

… straat, gemeenschap 


