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SSttuuddiieeggiiddss  

 

De Bijbelse Missie. Gods opdracht voor Zijn kinderen 

Christopher J.H. Wright 

 
 

Eerste bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

Woord vooraf         (p xiii) 

Inleiding         (p xv) 

 

Deel 1: De vragen op een rijtje 

 

1. Wie zijn wij en waarom zijn wij op aarde?     (p 3) 

1.1 Missie: opdracht of zending?      (p 3) 

 Uitgezonden door God       (p 3) 

Het plan van God       (p 4) 

Enkelvoud en meervoud      (p 5) 

1.2  De gehele wereld       (p 6) 

 De gehele wereld als doel van Gods missie    (p 6)  

 De gehele wereld en de reikwijdte van onze missie   (p 7) 

 De gehele wereld als werkterrein voor onze missie   (p 8) 

1.3  De gehele kerk        (p 9) 

 Wie zijn de kinderen van God?      (p 9) 

 Wat voor mensen zijn wij?      (p 10) 

 Welke prioriteiten en beperkingen heeft onze missie?   (p 11) 

1.4  Het gehele evangelie       (p 11) 

 Hoe groot is jouw evangelie?      (p 11) 

 Geen andere naam       (p 12) 

 

Samenvattend 

 

De missie van God verbindt de hele Bijbel. Wat behoren Gods kinderen in deze 

missie te doen? Missie betekent ‘uitzenden’ of ‘gezonden worden’. In de Bijbel 

heeft God mensen met diverse redenen uitgezonden. Hieruit blijkt dat missie uit 

verschillende missionaire activiteiten kan bestaan (vergelijk kunst en diverse 

kunstzinnige uitingen). De missie van God is er niet voor de kerk, maar de kerk is er 

voor de missie van God. In Zijn missie heeft God de gehele wereld op het oog en 

wil Hij de gehele kerk gebruiken om het gehele evangelie te brengen. Gods 

kinderen brengen niet alleen het goede nieuws. Zij zijn het goede nieuws. Het 
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goede nieuws is veel breder dan alleen onze (zonde)problematiek. Het evangelie 

heeft betrekking op de allesomvattende heerschappij van Christus. 

 

Om op door te studeren 

 

1. In zijn Woord vooraf schrijft Wright dat hij niet alles kan behandelen wat de 

Bijbel over missie zegt. Er zijn veel dingen te noemen die daar mee te maken 

hebben. Wright noemt de aard van de menswording, de leer van de verzoening, 

de grootse waarheid van de opstanding, de leer over het oordeel, het leerstuk 

van Gods soevereine voorzienigheid, de drie-eenheid (p xiii).  

Ga deze onderwerpen stuk voor stuk langs en probeer te bedenken wat ze te 

maken hebben met Gods missie. 

 

2. Wright spoort de lezer aan de genoemde Bijbelgedeeltes zelf te bestuderen, 

ook de teksten die alleen maar genoemd worden. Hij noemt hierbij de gelovigen 

uit Berea (Hd 17:11) als voorbeeld. Neem deze aansporing ter harte! 

 

3. Wright vraagt zich af wat de Heer Jezus en Paulus eigenlijk bedoelden met ‘het 

evangelie’ (p 12). Wat betekent het als het evangelie al teruggaat op het Oude 

Testament?  

Onderzoek wat het evangelie inhoudt dat God tevoren aan Abraham heeft 

verkondigd (Gl 3:8). 

  

Om over na te denken 

 

4. Wright schrijft: ‘Dit boek draait in hoofdzaak om slechts één vraag: ‘Wat heeft 

de gehele Bijbel – Oude en Nieuwe Testament – ons te zeggen over waarom 

Gods kinderen op aarde zijn en wat ze behoren te zijn en doen in deze wereld?’ 

Wat is de Bijbelse opdracht voor Gods kinderen precies?’ (p xiv). 

Beantwoord deze vraag voor jezelf voordat je verder gaat met dit boek. 

 

5. Wright stelt dat niet wij een missie hebben, maar dat God een missie heeft 

waarin Hij ons wil gebruiken. ‘Het is niet zozeer dat God een opdracht heeft 

voor Zijn kerk in de wereld, als wel dat God een kerk heeft om Zijn opdracht in 

de wereld te vervullen’ (p 5). 

Wat is het verschil tussen ‘de kerk met een missie’ en ‘de missie met een kerk’? 

Welke praktische gevolgen heeft dit verschil? 

 

6. Wright beschrijft de kerk als: ‘de kinderen van God vanaf Abraham tot aan de 

inwoners van de godsstad in Openbaring’ (p xiii). Later legt hij uit waarom hij 

deze brede definitie van de kerk gebruikt (p 9-10). 

Misschien ben je het niet eens met deze definitie van de kerk en geloof je dat 

de Pinksterdag inderdaad de geboortedag van de kerk is. Probeer toch te 

begrijpen waarom Wright deze brede definitie gebruikt. Wat is zijn motivatie 

hiervoor? 
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Om over door te spreken 

 

7. ‘Theologie zonder een link met de missie van de kerk zou niet mogelijk moeten 

zijn. Ze moet óf voortkomen uit de missie van de kerk óf haar inspireren en 

vormen. En er zou geen kerkelijke missie moeten worden ondernomen zonder 

dat deze stevig in Bijbelse grond geworteld is. Geen theologie zonder 

missionaire werking; geen missie zonder theologische basis’ (p xvi). 

Reageer op deze stelling van Wright. Hoe vind jij dat de verhouding tussen 

Bijbelse theologie en missie in jouw eigen gemeente is? Wat zou jij daar 

eventueel aan kunnen veranderen? 

 

8. In de laatste paragraaf stelt Wright een uitdagende vraag: Hoe groot is jouw 

evangelie? (p 11-12).  

Probeer het ‘nauwe’ en het ‘ruime’ evangelie te omschrijven. Hoe kunnen wij 

ons evangelie ruimer maken? Hoe waken wij ervoor dat wij daarbij de 

belangrijke kern van het evangelie niet uit het oog verliezen? 

 

Om te gaan doen 

 

9. Wright noemt een aantal activiteiten waaruit missie kan bestaan: 

hongerbestrijding, de strijd voor rechtvaardigheid, prediking, evangelisatie, 

onderwijs, genezing en bestuur (p 4). 

Aan welke missionaire activiteiten neem jij al deel? Op welk missionair gebied 

zou jij actief willen worden? 

 

10. Wright benadrukt het verschil tussen het goede nieuws brengen en het goede 

nieuws zijn (p 10-11).  

Hoe zijn wij morgen op ons werk (op onze school, in ons gezin etc.) het goede 

nieuws? Hoe ben jij het goede nieuws? 
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Tweede bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

Deel 2: Aanzetten tot antwoorden     (p 15) 

 

2. We kennen het verhaal waarvan we deel uitmaken   (p 17) 

2.1 Wereldevangelisatie en het Bijbelse verhaal   (p 17) 

Ken het verhaal      (p 19) 

Messias en missie      (p 20) 

2.2 Het verhaal in z’n totaliteit     (p 22) 

1. Schepping       (p 23) 

2. Zondeval       (p 23) 

3. Verlossing       (p 24) 

4. Nieuwe schepping      (p 27) 

2.3 De missie van God      (p 30) 

Samenvatting       (p 30) 

Vragen        (p 31) 

 

Samenvattend      

 

De zendingsopdracht van de Heer Jezus was niet de enige drijfveer voor de eerste 

christenen om hun missie uit te voeren. Zij kenden het grotere verhaal van de 

Bijbel. Zij geloofden dat met de Heer Jezus de vervulling van dit verhaal gekomen 

was en dat zij hier zelf ook een rol in speelden. Dit grote verhaal loopt van 

schepping naar herschepping, via zondeval en verlossing. Het verhaal van de 

verlossing in de geschiedenis strekt zich uit van de roeping van Abraham tot aan de 

wederkomst van Christus. Dit grote verhaal gaat over Gods missie en onze rol 

daarin. 

 

Om op te studeren 

 

1. Wright haalt de twee ‘opstandingspreken’ van de Heer Jezus aan (Lk 24:13-27 

en Lk 24:44-48). Hij werkt ook de verschillen tussen deze twee preken uit (p 20-

21). 

Wat zijn deze verschillen? Wat zegt de tweede preek met name over ons? De 

Heer Jezus citeert in deze preken niet letterlijk uit het Oude Testament. Aan 

welke teksten zal de Heer Jezus bijvoorbeeld gedacht hebben? 

 

2. Wright beschrijft de gevolgen van de zondeval in vier dimensies: lichamelijk, 

verstandelijk, sociaal en geestelijk. Hij schrijft ook dat Paulus in Rm 1:18-32 

deze dimensies analyseert (p 23). 

Bestudeer dit Bijbelgedeelte en benoem de vier dimensies daarin. 
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3. Bestudeer het overzicht op p 22. Het is goed om deze grote lijn te kennen (op p 

28 vat Wright de aspecten van de verschillende elementen samen). Wright kiest 

als beginpunt van de ‘verlossing in de geschiedenis’ de roeping van Abraham.  

Zijn er vóór Abraham ook al gebeurtenissen aan te wijzen waaruit blijkt dat God 

is begonnen aan de verlossing in de geschiedenis? Wat is de betekenis van de 

roeping van Abraham, de uittocht uit Egypte en de wetgeving bij de Sinaï in het 

grotere verhaal van de missie van God (p 24-25)? 

 

Om over na te denken 

 

4. In de eerste paragraaf legt Wright uit waarom het niet aannemelijk is dat de 

zendingsopdracht van de Heer Jezus alleen de drijvende kracht achter de 

zendingsactiviteit van de eerste gemeente was (p 17-21).  

Wat zijn hiervoor zijn argumenten? Wat is hiervan het belang voor ons? 

 

5. ‘De Bijbel begint niet met Genesis 3 (en houdt ook niet op bij Openbaring 21)’ 

stelt Wright (p 23).  

Wat betekent het dat de Bijbel niet begint bij Gn 3 en eindigt bij Op 21? Welke 

evangelie krijg je bij een Bijbel die loopt van Gn 3 naar Op 21 en welk evangelie 

krijg je bij een Bijbel die loopt van Gn 1 naar Op 22? 

 

6. Wright legt de verhouding tussen de kerk en Israël nader uit (dit ter aanvulling 

op punt 6 van de eerste bijeenkomst). Ook noemt hij twee waarheden die van 

belang zijn voor de theologie van de missie (p 26) 

Welke twee waarheden zijn dat? Wat betekenen deze waarheden praktisch voor 

ons? 

 

Om over door te spreken 

 

7. Wright waarschuwt om niet overhaast aan evangelisatie te beginnen maar deze 

activiteit eerst te ondersteunen door goede Bijbelkennis (p 21). Later stelt hij: 

‘Sommigen lijken met hun houding uit te drukken dat je niet meer nodig hebt 

dan het zendingsbevel en de kracht van de heilige Geest. Bijbelonderwijs of 

Bijbelse theologie remt je alleen maar af bij je belangrijke taak’ (p 22).  

Wat vind je van deze waarschuwing en stelling? Hoe is de verhouding 

evangelisatie-Bijbelkennis in jouw gemeente? Hoe is deze verhouding in jouw 

leven? 

 

8. ‘Niet langer proberen we de Bijbel relevant te maken voor ons leven, maar we 

gaan merken dat we zelf juist steeds meer relevant willen zijn voor de Bijbel. 

(…) Jezus roept zijn discipelen weg van een geloof waarin God beschikbaar 

moet zijn om hun zaken te zegenen, tot een geloof waarin zij God dienen 

doordat zij zich voor zijn zaak beschikbaar stellen’ (p 28-29, citaat van Philip 

Greenslade). 

Wat bedoelt Greenslade hiermee? Hoe krijgt dit vorm in jouw leven? 
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Om te gaan doen 

 

9. ‘Het kruis moet centraal staan in elke dimensie van de missie van Gods 

kinderen, van evangelisatie onder vrienden op persoonlijke schaal tot een 

verantwoorde zorg voor de schepping en alles daar tussenin’ (p 26). 

Hoe geven wij, hoe geef jij, daar nu al praktisch vorm aan? Hoe zouden wij daar 

morgen mee kunnen beginnen? 

 

10. Lees vraag 2 (p 31). Probeer het evangelie eens verhalend samen te vatten, 

zodat je het kunt vertellen aan een ongelovige collega, vriend of familielid. 
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Derde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

3. We zorgen voor de schepping     (p 33) 

3.1 Gezag en heerschappij; bewerken en bewaken: Genesis 1-2 (p 34) 

Koningen over de schepping: Genesis 1:26-28    (p 35) 

Dienaren van de schepping: Genesis 2:15   (p 36) 

3.2  Voor God, voor ons, voor altijd     (p 38) 

Het doel van de schepping is de glorie van God   (p 38) 

Mens en schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (p 40) 

Gods verlossingsplan omvat ook de schepping    (p 41) 

3.3  In Christus, door Christus, voor Christus   (p 44) 

Het kruis brengt verzoening voor alles    (p 45) 

Goed nieuws voor de hele schepping    (p 46) 

Samenvatting       (p 48) 

Vragen        (p 48) 

 

Samenvattend 

 

Gods missie begint met de grote opdracht aan alle mensen om te heersen over de 

aarde door ervoor te zorgen. Samen met de hele schepping leven wij tot eer van 

God. Wij zijn nauw verbonden met de rest van de schepping. Zo zorgt de aarde 

voor ons en lijdt de aarde onder onze zonden als hebzucht en uitbuiting. De Bijbel 

is er duidelijk over dat God altijd de verlossing van de hele schepping op het oog 

heeft gehad. In Christus is de verlossing voor de hele schepping ook gekomen. Gods 

opdracht bij de schepping en de verlossing door Christus motiveren onze missie om 

in woord en daad het goede nieuws bekend te maken dat in Christus alles helemaal 

hersteld zal worden. 

 

Om op te studeren 

 

1. ‘Wij leven op een vervloekte aarde (aldus Gen. 3), maar we leven ook op een 

aarde onder een verbond (aldus Gen. 9)’ (p 42). 

Onderzoek Gn 3 en 9. Beschrijf wat de gevolgen zijn van de vloek en het 

verbond. 

 

2. Bestudeer Ko 1:15-23 aan de hand van p 45-46. Let vooral op de betekenis van 

‘alle(s/n)’ in dit gedeelte. Probeer ook te ontdekken hoe Paulus andersom 

denkt dan wij vaak doen.  

 

Om over na te denken 

 

3. ‘(…) we waren al mens voordat we christen werden, en we houden niet op mens 

te zijn wanneer we christen worden (…). God zal ons ter verantwoording roepen 

als mens, niet alleen als christen’ (p 34-35). Met deze opmerking leidt Wright 
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de paragraaf over het zorgen voor de schepping in. Later schrijft hij: ‘Deze 

opdracht voor de mens is nooit herroepen. Bovendien zijn christenen er niet van 

vrijgesteld omdat ze nu eenmaal iets anders of beters te doen hebben’ (p 44). 

Wat bedoelt Wright hiermee? Hoe serieus is deze ‘dubbele’ verantwoordelijk-

heid voor jou? 

 

4. Wat is het verband tussen het beelddrager-zijn van God en de opdracht om de 

aarde onder ons gezag te brengen en te heersen over de dieren (p 35)? Wat 

betekent dit praktisch voor ons, mensen (p 36)? 

 

5. ‘(…) (God verheerlijken en vreugde in Hem hebben) is niet iets wat ons 

onderscheidt van de rest van de schepping. Integendeel, het verbindt ons daar 

juist mee’ (p 39, gevolgd door een aantal Bijbelteksten). 

Wat zegt dit over onze relatie tot de schepping (zie ook onderaan p 39 en p 40-

41 over onze dubbele verbintenis met de aarde)? 

 

6. ‘Wij zullen niet worden verlost uit de schepping, maar als onderdeel van die 

schepping zelf’ (p 42). 

Wat is precies het verschil tussen beide? 

 

7. Welk onderscheid ziet Wright tussen ‘vergaan’ en ‘weggevaagd’ bijvoorbeeld in 

2Pt 3:6-7 (p 47)? 

 

Om over door te spreken 

 

8. De grote opdracht van God aan alle mensen is heersen over de aarde (Gn 1:26-

28) door de schepping dienen (Gn 2:15). Wright past deze opdracht onder 

andere toe op milieudefensie en dierenwelzijn op basis van Sp 12:10 en 31:8-9 

(p 38). Wat vind jij van deze toepassing? Wat doe jij hier concreet mee in jouw 

leven? 

 

9. Wright vraagt scherp: ‘Moeten we ons niet concentreren op het redden van 

zondaars in plaats van walvissen of bomen?’ (p 45). 

Wat is jouw antwoord op deze vraag na het doornemen van dit hoofdstuk? 

 

Om te gaan doen 

 

10. ‘Dus inderdaad, christenen zouden zo ‘groen’ mogelijk moeten leven: geen 

energie verspillen, onze CO2-uitstoot verminderen, recyclen en niets 

verkwisten, vervuiling tegengaan en initiatieven van politiek en bedrijfsleven 

steunen die het milieu beschermen tegen verdere aantasting.’ 

Wat ga jij hier morgen concreet mee doen? 
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Vierde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

4. We zijn een zegen voor de volken     (p 49) 

4.1  De gehoorzaamheid van het geloof onder alle volken  (p 49) 

4.2  Abraham – de desolate context van Genesis 1-11  (p 50) 

4.3 Abraham en de verrassing van God: zegen voor de volken (p 52) 

 Zegeningen en de goede schepping    (p 53) 

 Zegeningen en hoop in de geschiedenis    (p 54) 

 Zegening, verlossing en gehoorzaamheid   (p 55) 

4.4 Abraham: Gods missie en doe van ons    (p 57) 

 Gods universele missie: alle volken    (p 57) 

 Gods individuele aanpak: één volk    (p 58) 

 Uitverkoren tot missie      (p 58) 

 De missionaire kerk      (p 59) 

4.5 Echo’s van Abraham door de Bijbel heen   (p 60) 

 Israël trekt de volken aan tot haar eredienst en de verlossing (p 60) 

 Abraham in de evangeliën     (p 61) 

 Abraham in het evangelie bij Paulus    (p 62) 

 Openbaring: missie volbracht     (p 63) 

4.6 Abraham: voorbeeld voor onze missie    (p 64) 

 Opstaan en vertrekken      (p 64) 

 Geloven en gehoorzamen     (p 65) 

Samenvatting       (p 67) 

Vragen        (p 68) 

 

Samenvattend 

 

Geloof en gehoorzaamheid (Rm 1:5; 16:26) zijn belangrijke begrippen die Abraham 

kenmerkten. Hij is ons tot voorbeeld en hij is ook een middel van Gods missie. Door 

de Heer Jezus maken wij deel uit van Gods belofte aan Abraham dat in hem alle 

volken gezegend zullen worden (Gn 12:1-3; Gl 3:8). Zo beloofde God verlossing uit 

de droevige toestand die in Gn 3-11 wordt beschreven. Zegen, verlossing en 

gehoorzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Gods heeft namelijk in Abraham 

een volk uitverkoren om voor alle volken tot zegen te zijn. Deze lijn zien wij door 

de hele Bijbel heen (bijvoorbeeld in de psalmen, bij de profeten, in de evangeliën, 

bij Paulus en in Openbaring). Net als Abraham moeten wij gaan, geloven en 

gehoorzamen om een voertuig van Gods zegen te kunnen zijn. 

 

Om op te studeren 

 

1. Beschrijf aan de hand van Gl 3 wat het evangelie aan inhoudt en welke plaats 

Abraham, de Heer Jezus en wij daarin innemen (p 50). Bestudeer ook de 

Bijbelteksten op p 61-64 (Psalmen, profeten, evangeliën, Paulus en Openbaring) 

en beschrijf hoe de belofte aan Abraham daarin voorkomt. 
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2. Bestudeer Dt 26, 28 en 30 aan de hand van p 56. Beschrijf het verband tussen 

zegen, verlossing en gehoorzaamheid. 

 

Om over na te denken 

 

3. Wright ziet in Genesis 3-11 ‘een combinatie van een toenemende ontaarding 

van de zonde van de mensen en herhaalde tekenen van Gods genade’. Hij stelt: 

‘De dieren worden gedood om de mens tot voedsel te dienen, iets wat God 

heeft toegestaan maar als schepper vast niet zal hebben toegejuicht’ (p 51). 

Wat vind je van deze stelling? Wat betekent dit praktisch voor jou? 

 

4. ‘De problemen die in Genesis 1-11 tot in de details beschreven worden, kunnen 

niet zomaar worden opgelost met een plannetje waardoor mensen naar hun 

sterven naar de hemel mogen’ (p 52). 

Wat bedoelt Wright hiermee? Wat vind jij van zijn stelling? 

 

5. Waarom is het zo bijzonder dat God in Zijn woorden tot Abraham (Gn 12:1-3) 

zoveel nadruk legt op zegen? Wat concludeert Wright over de inhoud van deze 

zegen op basis van Gn 1 en 9 en over de aspecten van deze zegen aan de hand 

van de geschiedenissen van de aartsvaders (p 52-54)? 

 

6. Wat is het verschil tussen ‘uitverkoren om gered te worden’ en ‘uitverkoren om 

te redden’ (p 58-59)? 

 

Om over door te spreken 

 

7. ‘Dat de zegen binnen de verbondsrelatie ook deze ethische dimensie [namelijk 

van gehoorzaamheid] kent, voorkomt dat het Bijbelse begrip ‘zegen’ verwordt 

tot de karikatuur die het welvaartsevangelie ervan maakt. Zegen is geen reflex 

en wordt niet automatisch verstrekt als reactie op een vastgestelde inworp: 

gebed, geloof of geld’ (p 56). 

Herkennen wij deze karikatuur in ons eigen leven of in onze gemeente? Zo ja, 

wat zouden wij daaraan kunnen doen? 

 

8. ‘De kerk begint niet met Pinksteren, maar met Abraham’. Leg aan de hand van 

p 59-60 uit hoe Wright tot deze conclusie komt. 

 

9. Wat betekent het dat wij zowel het privilege (zegen) als de plicht (tot zegen 

zijn) van Abraham hebben geërfd (p 64)? Wat betekent het voor ons dat 

Abraham moest gaan (p 64-65)? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Wat kun jij morgen doen om zowel uit de wereld te gaan als de wereld tot 

zegen te zijn (p 65)? 
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Vijfde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

5. We volgen de weg van God      (p 69) 

5.1 God vergeet niet      (p 69) 

5.2 Sodom: model van de wereld waarin wij leven   (p 71) 

 De volken zijn ongehoorzaam     (p 71) 

 Gehoorzaamheid onder de volken    (p 73) 

5.3 Abraham: een model van Gods missie    (p 73) 

 Onmiddellijk het oordeel, uiteindelijk de zegen  (p 74) 

 Een belofte aan de wereld     (p 74) 

5.4 De Heer volgen: model voor Gods kinderen   (p 75) 

 Ethisch onderricht      (p 75) 

 De missionaire redeneertrant     (p 79) 

Samenvatting       (p 81) 

Vragen        (p 83) 

 

Samenvattend 

 

Midden in het verhaal dat vertelt hoe het oordeel over Sodom kwam, benadrukt de 

Here God Zijn keuze voor, opdracht aan en belofte aan Abraham (Gn 18:19). Juist 

tegenover het goddeloze Sodom roept Hij een volk dat in Zijn wegen moet gaan 

door recht en gerechtigheid te doen. Midden in deze wereld wil Hij een volk 

hebben dat naar Zijn karakter en Zijn geboden leeft om zo de beloofde zegen aan 

alle volken te brengen. De weg van de Heer volgen betekent Zijn karakter 

weerspiegelen en volgens Zijn voorschriften leven. Recht en gerechtigheid doen 

betekent recht leven, zoals het behoort te zijn in alle details van het dagelijks 

leven. Zo wordt Gods volk, zo worden wij, bruikbaar voor Gods missie. 

 

Om op te studeren 

 

1. Beschrijf hoe uitverkiezing-ethiek-missie of kiezen-opdracht-belofte in Gn 18:19 

terugkomen (p 69, 80-81) en beschrijf hoe Gods doel, Gods oordeel, Gods 

verlossing en Gods belofte in Gn 18 samenhangen (p 74, 79). 

 

2. Bestudeer Dt 10:12-19 en beschrijf hoe het karakter van God en het leven van 

de gelovigen daarin samenkomen (p 76). 

 

3. Beschrijf het verband tussen Gods opdracht aan Abraham (Gn 18:19) en de 

opdracht van de Heer Jezus aan Zijn discipelen (Mt 28:18-19) (p 81). 

 

Om over na te denken 

 

4. Waarom staat Gn 18:19 op zo’n belangrijkste plaats? Wat is de context van deze 

tekst (p 71-73)? Wat zegt dit ook over onze missie (p 73)? 
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5. Welke twee aspecten vloeien voort uit het beeld van ‘de weg van de Heer 

volgen’ (p 76)? 

 

Om over door te praten 

 

6. ‘Gods geboden zijn geen willekeurige regels; ze zijn meestal gerelateerd aan 

het karakter, de waarden of wensen van God. Gehoorzamen aan Gods geboden 

betekent dan ook iets van zijn karakter weerspiegelen in je dagelijkse leven’ (p 

76).  

Wat betekent dit voor onze manier van Bijbellezen? Wat betekent dit voor onze 

manier van leven? 

 

7. ‘Gerechtigheid houdt in: alles doen wat in een bepaalde omstandigheid of 

relatie van je gevraagd wordt’ (p 77). ‘In het Oude Testament verwezen 

‘rechtvaardigheid’ en ‘gerechtigheid’ naar een daadwerkelijke handeling, niet 

naar een idee dat je overpeinst of een ideaal waarvan je droomt’ (p 78).  

Welk appèl doet dit op ons? 

 

8. ‘Een kerk die zelf zulk slecht nieuws is [zie de voorbeelden daarboven], heeft 

geen goed nieuws te schenken. Althans ze heeft het wel, maar het wordt 

overschaduwd door haar levensstijl’ (p 82). 

Wat doen deze woorden met ons? Wat zegt dit over onze gemeente? Wat zegt 

dit over ons leven? 

 

9. De conclusie van Wright in dit hoofdstuk is: ‘Gods plan van zegen voor de volken 

is onlosmakelijk verbonden met de levensstijl die Hij verlangt van degenen die 

Hij als voertuig voor die zegen bestemd heeft’ (p 81).  

Wat betekent dit praktisch voor ons dagelijks leven? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Recht doen betekent het goede doen in de praktijk van ons dagelijks leven (zie 

de voorbeelden op p 77). Wat ga je vanaf morgen anders doen om bruikbaar te 

zijn in de missie van God? 
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Zesde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

6. We zijn verlost tot een verlossend leven     (p 85) 

6.1  Gods verlossing ervaren      (p 86) 

De verlosser: voorvechter die tot het uiterste gaat  (p 87) 

Exodus: bevrijding van alle vormen van slavernij  (p 89) 

De exodus: een holistisch model    (p 91) 

Het kruis: God overwint alle vormen van tegenwerking  

en onderdrukking      (p 91) 

6.2 Antwoord op de verlossing door God    (p 94) 

 Geroepen tot blijdschap     (p 94) 

 Geroepen tot navolging      (p 95) 

6.3 Missionair verlossend leven     (p 99) 

 Het kruis centraal      (p 100) 

 De kerk als gemeenschap, gekenmerkt door exodus  

 en jubeljaar       (p 101) 

Samenvatting       (p 102) 

Vragen        (p 104) 

 

Samenvattend 

 

De uittocht van Israël uit Egypte betekende verlossing van het hele volk. Deze 

gebeurtenis was van grote invloed op het totale leven en geloof van Israël. De 

exodus is het Bijbelse model voor verlossing, die vervuld wordt in het kruiswerk dat 

de Heer Jezus heeft volbracht. In de uittocht betoonde God Zich de verlosser van 

Zijn volk in alle aspecten. Dit betekende voor het volk dat zij een leven moesten 

leiden dat in alle aspecten hierdoor gekenmerkt zou worden. Verlost zijn betekent 

verlossend leven voor anderen. Ook in het Nieuwe Testament ontdekken wij dit 

principe. Het kruis is de vervulling van de exodus en staat centraal in alle 

activiteiten van Gods missie waaraan wij mogen deelnemen. 

  

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer wat het betekent dat God voor Zijn volk optrad als go’el (Ex 6:6; 

15:13) aan de hand van de voorbeelden op p 87-88. Wat leer je hierdoor over 

Wie en hoe de Here God is? 

 

2. Bestudeer de vier aspecten van slavernij waaruit God Zijn volk bevrijdde (p 89-

90). Welke overeenkomsten zie je met onze samenleving of misschien met 

bevolkingsgroepen uit onze tijd? Welke betekenis hebben deze verschillende 

aspecten van de verlossing voor onze missie (p 91-92)? 
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Om over na te denken 

 

3. Wright maakt onderscheid tussen de kerk ‘als een groep verloste individuen’ en 

de kerk ‘als een gemeenschap die als geheel is verlost met het oog op het doel, 

de missie’ (p 85 vgl. vraag 3 op p 104). 

Wat is het verschil hiertussen? Hoe zie jij de kerk? Op welke van deze twee 

beschrijvingen lijkt de kerk waarvan jij deel uitmaakt? 

 

4. Wright schrijft over de verlossing van Israël uit Egypte: ‘Het probleem was niet 

dat de Hebreeërs slaven waren, maar dat ze slaven waren van de verkeerde 

meester. Ze moesten bevrijd worden, zodat ze in dienst van de levende God 

konden komen. De exodus is geen overgang van slavernij naar vrijheid, maar 

van slavernij naar verbond. Het doel van de verlossing was een relatie met de 

verlosser en het dienen van zijn belangen en plannen voor de wereld’ (p 90-91). 

Welke praktische consequentie zie je hierin voor ons als wij spreken over onze 

verlossing? 

 

5. Waarom is het letterlijke woordgebruik in Lk 9:31 van zoveel betekenis? Welke 

andere verwijzingen naar de uittocht zijn terug te vinden in de evangeliën en 

de rest van het Nieuwe Testament (p 92-94)? 

 

6. Hoe kan onze missie (nog meer) gekenmerkt worden door de exodus en het 

jubeljaar (p 101-103 vgl. p 97)? 

 

Om over door te praten 

 

7. ‘De vreugde over de verlossing was dus niet slechts iets persoonlijks, maar een 

zaak van de hele gemeenschap (alle leden van de maatschappij mochten 

meedoen), en bovendien was het een opdracht’ (p 95, zie ook de aangehaalde 

Bijbelteksten). 

Hoe geven wij als gemeente vorm aan deze gemeenschappelijke zaak? 

 

8. Op p 95-98 bespreekt Wright hoe de verlossing van Israël moest leiden tot een 

verlossend leven. Telkens was de exodus het model voor hun gedrag. ‘Als je 

weet wat het betekent om verlost te zijn, moet je je ook tegenover anderen als 

verlosser opstellen’ (p 96). Wright roept ons op Mi 6:4-8 te bestuderen, waaruit 

duidelijk wordt dat theologie (geestelijke betekenis) en economie (praktische 

betekenis) geen gescheiden werelden zijn. Ook toont hij aan de hand van 

verschillende teksten uit het Nieuwe Testament aan dat ‘wij door een 

verlossend leven een afspiegeling van onze verlosser zijn’ (p 97). 

Hoe geven wij praktisch vorm aan dit levensprincipe? 

 

9. Op p 100-102 voert Wright een vurig pleidooi opdat ‘we niet vergeten dat het 

kruis altijd centraal dient te staan in al onze missionaire activiteiten’. Hij 

geeft daarbij naast evangelisatiewerk ook voorbeelden als vechten voor 
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gerechtigheid, hulp aan armen en onderdrukten, zieken en onwetenden, zorg 

voor Gods schepping (p 100). 

Hoe geven wij vorm aan deze voorbeelden van missionaire activiteiten? Welke 

rol speelt het kruis hierin voor ons? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Hoe ga jij morgen vorm geven aan een verlossend leven op grond van exodus en 

jubeljaar? 
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Zevende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

7. We zijn ambassadeurs van God     (p 105) 

7.1  Het grote verhaal      (p 105) 

Het verhaal dat het leven zin geeft    (p 105) 

Het verhaal tot nu toe      (p 106) 

7.2 Genade in het verleden: Gods redding – Exodus 19:4  (p 107) 

7.3 Genade in de toekomst: Gods missie – Exodus 19:5b  (p 109) 

 Een bijzonder volk, maar niet het enige volk   (p 110) 

 Onafgedane zaken      (p 110) 

7.4 Genade in het heden: Gods volk in Gods wereld – Exodus 19:6 (p 111) 

 Priesterlijk       (p 112) 

 Heilig        (p 114) 

 Gehoorzaamheid aan het verbond    (p 118) 

Samenvatting       (p 119) 

Vragen        (p 120) 

 

Samenvattend 

 

Geloof en gehoorzaamheid volgen op genade. Na de verlossing volgt de missie. 

Exodus 19:1-6 is een scharniertekst in de geschiedenis van het volk Israël. Het volk 

van God is apart gezet om tot zegen voor alle andere volken te zijn, zoals God met 

de roeping van Abraham al op het oog had. Daarom is het volk van God geroepen 

als een koninkrijk van priesters en een heilig volk – de gemeente nu (1Pt 2:9-12) 

net als Israël toen (Ex 19:6). Priesters vertegenwoordigen God naar de wereld en 

bewegen de wereld tot erkenning van de levende God. Heiligheid is zowel een 

geschenk als een praktische opdracht. Gehoorzaamheid is de sleutel tot een 

priesterlijk en heilig leven. 

 

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer Ex 19:1-6 en beschrijf waarom dit een scharnierpunt is in de 

geschiedenis van het volk Israël (p 107). 

 

2. Beschrijf aan de hand van Exodus en ook teksten uit het Nieuwe Testament 

waarom geloof en gehoorzaamheid volgen op genade (p 108). 

 

3. Bestudeer hoe Ex 19:6 wordt uitgewerkt in Lv 19 (p 116-117). 

 

Om over na te denken 

 

4. Waarom is het een verkeerde voorstelling van zaken of een misvatting om te 

denken dat ‘ten tijde van het Oude Testament mensen door gehoorzaamheid 

aan de wet probeerden verlossing te krijgen’ (p 108)? 



 

Studiegids De Bijbelse Missie (C.J.H. Wright) | Mark-Jan Zwart  17 

 

5. Welke tweeledige (eigenlijk drieledige) taak hebben priesters (p 112-113)? Wat 

betekende dit voor het volk Israël als ‘koninkrijk van priesters’ (Ex 19:6)? Wat 

betekent dit voor ons als individuele gelovigen (vgl. Rm 15:15-16) en als volk 

van God (2Pt 2:9-12) (p 113-114)? 

 

Om over door te praten 

 

6. Wright schrijft over ‘een Bijbelse theologie voor het leven’ (p 106). Wat bedoelt 

hij daarmee (zie ook p 111)? Hoe kan jij dit verder ontwikkelen in jouw leven? 

 

7. Hoe worden ‘Egypte’ en ‘Kanaän’ ook in onze tijd nog vertegenwoordigd (p 115-

116)? Hoe dienen wij daarmee om te gaan? 

 

8. Wat zijn de drie elementen van heiligheid (p 115-117)? Hoe heilig leven wij? 

 

9. Wright schrijft: ‘(…) gehoorzaamheid aan het verbond was geen voorwaarde 

voor hun verlossing, maar voor hun missie’ (p 118). Wat bedoelt hij daarmee 

(vgl. vraag 2)? Welke rol speelt gehoorzaamheid in ons geloofsleven? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Bekijk de praktische opsomming uit Lv 19 (p 117). Met welk concrete aspect van 

heilig leven kan jij morgen al iets gaan doen? 
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Achtste bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

8. We zijn aantrekkelijk en winnen zo anderen voor God  (p 121) 

8.1 Nieuwsgierigheid prikkelen – Deuteronomium 4:5-8  (p 123) 

Zichtbaar       (p 123) 

Verschillend       (p 124) 

Betwistbaar       (p 125) 

8.2 Zoekenden aantrekken – 1Koningen 8:41-43, 60-61  (p 126) 

 God houdt zich aan zijn beloften (1Koningen 8:14-21)  (p 126) 

 De vreemdeling op zoek naar Gods zegen (1Koningen 8:41-43) (p 127) 

 Het volk dat Gods geboden houdt (1Koningen 8:60-61)  (p 130) 

8.3 Bewondering oogsten – Jeremia 13:1-11   (p 130) 

8.4 Aanbidding teweegbrengen – Jesaja 60    (p 133) 

 God komt naar zijn volk (vers 1-2)    (p 133) 

 De wereld komt naar God (vers 3-16)    (p 135) 

 De wereld zal vrede kennen (vers 17-22)   (p 137) 

8.5 Instemming verwerven      (p 138) 

Samenvatting       (p 140) 

Vragen        (p 141) 

 

8b. Intermezzo: een moment van bezinning    (p 143) 

 

Samenvattend 

 

Paulus houdt het de slaven voor om met hun gedrag de leer van God te ‘versieren’ 

(Ti 2:10). Israël werd opgeroepen om met hun levenswijze de nieuwsgierigheid van 

de volken te prikkelen om de Here God te leren kennen (Dt 4:5-8). Bij de inwijding 

van de tempel dankte Salomo God voor het nakomen van Zijn beloften aan Israël 

en aan de volken. Door de toewijding van Zijn volk aan Hem zullen alle volken 

beseffen dat God Heer is (1Kn 8). God wil Zijn volk aantrekken om mee te pronken 

(Jr 13). Hij wil Zijn licht door Zijn volk laten schijnen in de wereld (Js 60). Door 

met goede daden het licht van God te verspreiden, kan God ons dragen als 

versiering tot Zijn eer. 

 

Om op te studeren 

 

1. Welke drie beloften van God aan Abraham waren ten tijde van koning Salomo 

werkelijkheid geworden (p 126-127)? Waar vinden wij deze beloften van God 

aan Abraham? Wat zegt dit over Wie God is?  

 

2. Hoe komt ook het perspectief van Gods belofte aan Abraham over alle volken 

tot uitdrukking in het gebed van Salomo in 1Kn 8 (p 127-129)?  
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3. ‘De samenhang tussen missie (vs 60) en ethiek (vs 61) is duidelijk; even 

duidelijk als in Genesis 18:19’ (p 130). Beschrijf deze samenhang in 1Kn 8:60-61 

en in Gn 18:19. 

 

4. Bestudeer hoe Js 60 ‘het hele vergezicht van het Nieuwe Testament laat zien’ 

(p 137). Bestudeer ook hoe het beeld van licht laten schijnen weerklank vindt in 

het Nieuwe Testament (p 138-140 vgl. vraag 4 op p 141). 

 

Om over na te denken 

 

5. Wright vat zijn verhaal tot zover samen en schrijft: ‘Maar tot dusver volgen we 

de Bijbel die benadrukt dat Gods volk uit een bepaald soort mensen moet 

bestaan, en niet zozeer een bepaalde boodschap moet verkondigen’ (p 121). 

Ben jij het met Wright eens? Waarop leg jij vooral de nadruk in jouw leven 

(bepaald soort mens of bepaalde boodschap)? Waarom doe je dat? 

 

6. Wat bedoelt Wright met ‘missionair magnetisme’ (p 122)? Zie je deze kracht 

werken in jouw leven, jouw gezin, jouw gemeente? 

 

7. Wie zijn de kinderen van Israël volgens Wright in Js 60:4, 9 (p 136)? 

 

Om over door te praten 

 

8. Wright stelt scherp: ‘(…) de wereld zal geen reden hebben om aandacht te 

besteden aan woorden over een onzichtbare God als er geen zichtbaar verschil 

is tussen het leven van degene die deze overtuiging uitdraagt en wie dat niet 

doet’ (p 125, cursivering toegevoegd). 

Hoe past deze stelling bij Dt 4:5-8 (dat Wright in het voorafgaande bespreekt)? 

Hoe wordt de onzichtbare God zichtbaar in ons leven? 

 

9. Wat betekent het beeld dat God zijn volk wil ‘aandoen’ (Jr 13) praktisch voor 

ons (p 130-132)? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Lees het citaat van John Dickson (p 140-141). Hoe sluit jij je morgen aan bij 

deze ‘grootste sociale beweging uit de wereldgeschiedenis’? 
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Negende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

9. We kennen de enige levende God en Verlosser   (p 147) 

9.1 De uitdaging van de omgeving     (p 148) 

 Handelingen – wij getuigen van de opstanding   (p 150) 

 Deuteronomium – u hebt Gods daden gezien   (p 151) 

9.2 Onwrikbare beweringen     (p 152) 

 Deuteronomium: geen andere God    (p 153) 

 Handelingen: geen andere verlosser    (p 155) 

9.3 Volkomen loyaliteit      (p 156) 

 Handelingen: we moeten wel spreken    (p 157) 

 Deuteronomium: heb daarom de Heer, uw God, lief  (p 158) 

Samenvatting       (p 158) 

Vragen        (p 159) 

 

Samenvattend 

 

God kennen betekent God bekendmaken. In Dt 4 en Hd 4 wordt ons hiervoor een 

dubbele spiegel voorgehouden. Israël was getuige van de verlossing door God en 

van Zijn openbaring – er is geen andere God. De apostelen waren getuigen van de 

opstanding van de Heer Jezus – er is geen andere Verlosser. Zo behoren ook wij dit 

publieke getuigenis dat er geen andere God en geen andere Verlosser is, 

standvastig en loyaal door te geven. 

 

Om op te studeren 

 

1. Hd 4-1:22 en Dt 4:32-39 staan centraal in dit hoofdstuk. Wright roept op om 

deze gedeelten aandachtig te lezen (p 148). Doe dat ook. 

 

2. Geen andere God – ‘Het gaat niet om hoeveelheid (hoeveel goden zijn er?), 

maar om identiteit (wie is in werkelijkheid de enige levende God?) (…) Niet 

alleen zijn bestaan en zijn identiteit worden geopenbaard, maar ook zijn 

karakter’ (p 153). ‘(…) het feit dat JHWH onvergelijkbaar is (er is geen god als 

Hij) en uniek (er is sowieso geen andere God, in die zin dat er geen andere 

bovennatuurlijke goden bestaan)’ (p 154).  

Bestudeer de tekstgedeelten die Wright op p 153-154 noemt en beschrijf wat 

‘geen andere God’ inhoudt. 

 

3. Bestudeer de tekstgedeelten op p 155-156 waaruit blijkt dat ‘geen andere God’, 

dat in het Oude Testament betrekking heeft op de God van Israël, in het Nieuwe 

Testament naadloos overgaat in ‘geen andere verlosser’, dat betrekking heeft 

op Jezus. Wat zegt dit over Hem? 

 

 



 

Studiegids De Bijbelse Missie (C.J.H. Wright) | Mark-Jan Zwart  21 

Om over na te denken 

 

4. ‘In de Bijbel is God kennen altijd een zeer persoonlijke ervaring, maar ze is 

nooit uitsluitend een privézaak en nooit alleen maar geestelijk’ (p 147).  

Wat wil Wright hiermee zeggen (zie ook het verschil dat hij verderop maakt 

tussen ‘intransitief’ en ‘transitief’)? 

 

5. ‘(…) de Bijbelse waarheid dat er maar één God is: JHWH als enige God in het 

Oude Testament en Jezus als enige in het Nieuwe Testament (uiteraard hebben 

we het dan over dezelfde goddelijke realiteit)’ (p 157). 

Hoe bepaalt dit de wijze waarop wij naar Jezus kijken, over Hem denken en 

over Hem spreken (vgl. ook vraag 2 hierboven)? 

 

6. ‘Monotheïsme en missie zijn nauw met elkaar verbonden’, citeert Wright (p 

155). Leg uit hoe deze twee met elkaar verbonden zijn. 

 

Om over door te praten 

 

7. Wat hebben de context van Dt 4 en Hd 4 met elkaar gemeen (p 147-150)? Wat 

zijn de uitdagingen hiervan voor onze tijd? Hoe actueel is bijvoorbeeld de 

anekdote van Wright (p 149-150)? 

 

8. ‘Vergeet vooral nooit dat het christelijk geloof volledig gebaseerd is op publieke 

getuigenissen van historische gebeurtenissen, niet op religieuze vermoedens of 

theorieën, hoe geestelijk ook’ (p 151).  

Hoe gebruiken wij dit gegeven als wij het evangelie uitleggen aan anderen (vgl. 

p 152)? 

 

9. In de laatste paragraaf (‘9.3 Volkomen loyaliteit’) toont Wright aan dat het 

kennen van God van ons volkomen loyaliteit vraagt. In hoeverre is dit realiteit in 

ons leven? Hoe kunnen wij hierin groeien?   

 

Om te gaan doen 

 

10. ‘Wanneer we de wereld intrekken en verkondigen dat Jezus Heer is, de Christus 

en verlosser, dan is dat geen arrogante verklaring over onszelf, over hoe 

geweldig onze godsdienst wel niet is. Nee, wij beamen daarmee eenvoudig het 

getuigenis van het Oude én het Nieuwe Testament van de enige, levende God 

en hoe, waar en door wie deze God redding heeft gebracht; voor ons en voor de 

hele wereld’ (p 157). 

Hoe kunnen wij morgen, in woord én daad, God zo bekendmaken? 
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Tiende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

10. We getuigen van de levende God     (p 161) 

10.1 God staat voor een dubbel probleem   (p 164) 

De volken begrijpen het niet    (p 164) 

Israël is verblind      (p 165) 

10.2  Israël krijgt een dubbele taak    (p 166) 

Mijn getuige       (p 166) 

Mijn dienaar      (p 167) 

10.3  Het dubbele doel van getuigen    (p 168) 

Herstel van het vertrouwen op God    (p 168) 

De waarheid over God     (p 169) 

10.4 De dubbele rol van getuigen in het Nieuwe Testament (p 171) 

 Oorspronkelijke ooggetuigen van de historische Jezus (p 172) 

 Doorgaande evangelieverkondiging    (p 174) 

Samenvatting       (p 177) 

Vragen        (p 177) 

 

Samenvattend 

 

De Babylonische ballingschap is een dieptepunt in de geschiedenis van het volk 

Israël. Israël is verblind en weggevoerd wegens haar ongehoorzaamheid. De volken 

menen dat hun goden machtiger zijn dan de God van Israël. Dan voert de Here God 

een rechtszaak tegen de volken en hun goden. Hij roept daarbij Israël op als Zijn 

getuige en Zijn dienaar. Israël moet getuigen van de identiteit, de soevereiniteit en 

de reddende macht van God. Dit kan alleen door de kracht van Gods Geest. Zo zal 

Israël zelf ook tot inkeer komen (Js 43:10).  

Ook de discipelen van de Heer Jezus moeten getuigen van Zijn identiteit, 

heerschappij en reddende macht. Zij doen dit in de kracht van de Heilige Geest en 

op grond van het getuigenis van het Oude Testament en het getuigenis van wat 

zijzelf hebben meegemaakt en gezien van de Heer Jezus. Gelovigen in latere 

generaties moeten dit ook doen in de kracht van de Heilige Geest en op grond van 

het betrouwbare getuigenis van de Bijbel. Zo krijgt Gods missie (Zichzelf 

bekendmaken aan deze wereld) vorm. 

 

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer Mt 28:19-20. Wat is de eigenlijke opdracht van de Heer Jezus? Hoe 

gaven de Heer Jezus en Paulus in de eerste plaats vorm aan deze opdracht (p 

161)? 

 

2. Bestudeer p 164-166. Tegen de achtergrond van de Babylonische ballingschap 

gaat de Here God een rechtszaak aan met de volken en hun goden. Wat is de rol 

van het volk Israël in deze rechtszaak en waarom is dat zo bijzonder? 
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Om over na te denken 

 

3. Vergelijk Hd 26:16 met Js 43:10. Hoe lijkt de bediening van Paulus op de 

roeping van Israël? Wat betekent dit voor ons? 

 

4. ‘Het gaat er bij onze missie voor God niet om dat wij zulke geweldige dingen 

klaarspelen voor Hem, maar dat Hij geduldig en volhardend door ons heen 

werkt’ (p 167). ‘(…) toch vertrouwt deze God deze waarheid van wereldformaat 

toe aan het getuigenis van mensen; mensen die al duizend jaar onbetrouwbaar 

zijn gebleken. Dit brengt een ongelooflijke kwetsbaarheid en een enorm risico 

met zich mee (…)’ (p 171).  

Welke rol speelt de Heilige Geest hierbij? Zie de profetieën voorzegd aan Israël 

en de beloften gedaan aan de gelovigen (p 171-172 vgl. p 176). 

 

Om over door te praten 

 

5. ‘Uit dit Bijbelvers [Js 43:10b] blijkt dat de kracht van getuigenis niet alleen ligt 

in wat het in de harten van de toehoorders teweegbrengt, maar ook dat 

getuigenis het geloof aanwakkert in degenen die getuigen. Doordat de getuige 

de taak krijgt anderen te overtuigen, wordt de eigen overtuiging versterkt’ (p 

169).  

Vraag 2 (p 177): Kun je voorbeelden noemen van situaties waarin jouw 

getuigenis je eigen geloof heeft versterkt en tot diepere kennis heeft geleid? 

 

6. Het getuigenis van Israël moest uit drie onderdelen bestaan (Js 43:10-12): de 

Here God is (de Enige), de Here God heerst, de Here God verlost (p 169-171). 

Hoe bepalen deze drie onderdelen ons getuigenis? 

 

7. Lees p 172-174. Welke rol behoort de Bijbel te spelen in ons getuigenis en 

waarom is het dus zo belangrijk dat wij de Bijbel goed kennen? 

 

8. Vraag 1 (p 177): Hoe vermijd je de valkuil dat ‘ons getuigenis’ voornamelijk 

over onszelf gaat en niet over wat God in Christus heeft gedaan? 

 

9. Vraag 3 (p 177): Wat houdt het in een ‘betrouwbare getuige’ van Christus te 

zijn? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Hoe gaan wij morgen een betrouwbaar getuigenis afleggen, dat niet (alleen) 

over onszelf gaat en niet in onze eigen kracht is? 
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Elfde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

11. We verkondigen het evangelie van Christus    (p 179) 

11.1 Goed nieuws voor mensen in ballingschap   (p 180) 

God is Koning      (p 182) 

God keert terug (Jes. 52:8)     (p 183) 

God redt (Jes. 52:9-10)     (p 184) 

11.2 Het goede nieuws van Jezus     (p 186) 

 Jezus was en is God die regeert    (p 187) 

 Jezus was en is God die terugkeert    (p 189) 

 Jezus was en is God die redt    (p 190) 

11.3 Goed nieuws bij Paulus     (p 191) 

 Het evangelie: het verhaal van Jezus  

in het licht van de Schriften     (p 191) 

Het evangelie: een nieuwe, verloste mensheid,  

één familie van God      (p 192) 

Het evangelie moet worden verkondigd 

aan de hele wereld      (p 194) 

Het evangelie: een nieuwe moraal    (p 195) 

Het evangelie: de waarheid die verdedigd moet worden (p 198) 

Het evangelie: de kracht van God die alles verandert (p 199) 

Samenvatting       (p 200) 

Vragen        (p 201) 

 

Samenvattend 

 

Het evangelie begint al in het Oude Testament. Js 52:7-10 is hierbij een kerntekst, 

waarin het koningschap van God centraal staat. Dat God koning is en terugkeert tot 

Zijn volk betekent vrede, goedheid en heil. Dit zien wij terug bij de Heer Jezus. Hij 

deed wat God beloofde Zelf te doen. Door Hem strekt het evangelie zich uit tot 

alle volken, zoals God beloofd had aan Abraham. Paulus werkt de verschillende 

aspecten van de geweldige boodschap van het evangelie uit in zijn brieven. Het 

evangelie is de boodschap over Christus en over de nieuwe mensheid. Het 

evangelie is de boodschap die wij moeten vertellen, doen en verdedigen. Het 

evangelie is de kracht van God die aan de hele schepping verkondigd wordt. 

 

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer 1Kor 15:1-4 en Gl 3:8. Beschrijf wat deze teksten voor ons begrip van 

‘het evangelie’ betekenen (p 179). 

 

2. Beschrijf wat ‘het evangelie’ betekent op grond van Js 52:7-10 (p 180-186). 
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3. Bestudeer de zes zaken, waarvoor Paulus ‘het evangelie’ als aanduiding ziet (p 

191-199; zie ook de samenvatting op p 200). 

 

Om over na te denken 

 

4. Welke drie betekenissen van ‘God is koning’ kunnen wij uit Js 52:7 afleiden (p 

182-183)? Wat betekent dit voor ons en voor de wereld om ons heen? Wat 

betekent dit voor onze dienst in het rijk van God (p 188)? 

 

5. Hoe kunnen wij op grond van Js 52:7-10 aantonen dat Jezus God is en dat Hij 

deed wat God beloofd had Zelf te doen (p 186-191)? 

 

6. Lees vraag 1 (p 201). Hoe heeft dit hoofdstuk jouw begrip van ‘het evangelie’ 

veranderd? Wat betekent dit voor de manier waarop jij het evangelie aan 

anderen vertelt? 

 

Om over door te praten 

 

7. ‘De Bijbel laat het evangelie beginnen in Genesis, niet in Mattheüs,’ stelt 

Wright (p 179). Wat bedoelt hij daarmee? Wat betekent dit voor ons? 

 

8. Waarom is het zo bijzonder wat er in Lk 4:16-19 gebeurt (p 187)? 

 

9. Wright stelt: ‘Het evangelie is het goede nieuws over God, en daaruit vloeit 

voort dat het goed nieuws voor ons is’ (p 188). Denken en spreken wij ook zo 

over het evangelie? Waarin komt ons getuigenis overeen en waarin verschilt ons 

getuigenis met deze stelling van Wright? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Het evangelie moet verteld worden (p 194-195). Hoe ga jij dat doen? Het 

evangelie moet gedaan worden (p 195-197). Hoe ga jij dat doen? Het evangelie 

moet verdedigd worden (trouwens anders dan je misschien zou denken; p 198). 

Hoe ga jij dat doen? 
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Twaalfde bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

12. We zenden en worden gezonden     (p 203) 

12.1 Zenden in het Oude Testament    (p 205) 

 Gezonden om te redden     (p 205) 

 Gezonden om te spreken     (p 208) 

 Geest en Woord      (p 210) 

12.2 De zendende God      (p 212) 

 De Vader als zender: van de Zoon en de Geest  (p 212) 

 Zoon als zender: van de Geest en de apostelen  (p 213) 

 De heilige Geest als zender: van Jezus en de apostelen (p 213) 

12.3 De apostelen      (p 214) 

 De twaalf       (p 214) 

 Apostelen: de anderen     (p 218) 

12.4 Tekenen van een zendende, ondersteunende kerk  (p 220) 

 3Johannes – dubbele trouw     (p 220) 

 Zenden (3Johannes, vers 6)     (p 222) 

 Gaan (3Johannes, vers 7)     (p 223) 

 Ondersteunen (3Johannes, vers 8)    (p 223) 

Samenvatting       (p 224) 

Vragen        (p 225) 

 

Samenvattend 

 

De Here God is een zendende God. Hij zendt om te redden en om Zichzelf te 

openbaren. Profeten spraken op Zijn gezag en moesten vaak lijden vanwege hun 

boodschap. De grootste Dienaar van God is de Heer Jezus. Hij is de verlossing en de 

openbaring van God Zelf en Hij moest daarvoor het zwaarst lijden. De Vader zond 

de Zoon en de Geest. De Zoon zond de Geest en Zijn discipelen, die gingen in de 

kracht van Zijn Geest. Zo maken de gelovigen deel uit van Gods missie. 

Apostelschap in het Nieuwe Testament kent verschillende kanten. Naast de 

oorspronkelijke apostelen, die geroepen waren om te getuigen van wat zij gehoord 

en gezien hadden van de Heer Jezus, waren er nog vele andere gelovigen die 

rondreisden en gezonden werden. De hele gemeente is geroepen om mee te 

werken aan de verkondiging van de waarheid. 

 

Om op te studeren 

 

1. ‘Lees Exodus 3:10-15 en let eens op hoe vaak er vormen van het werkwoord 

‘zenden’ of ‘sturen’ in voorkomen en welke redenen ervoor gegeven worden’ (p 

207). 

 

2. Bestudeer de teksten op p 219 (zie nog meer voorbeelden op p 221 onderaan). 

Wat zeggen deze voorbeelden ons over de betekenis van apostelschap? 
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Om over na te denken 

 

3. Welk ‘model’ van roeping kunnen wij uit de roeping van Jesaja afleiden (p 208-

209)? 

 

4. Wat betekent het dat de Heer Jezus en de Geest door de Vader zijn gezonden 

en wat zegt dit over ons als discipelen van de Heer Jezus (p 212-214)? 

 

Om over door te praten 

 

5. Het evangelie is ‘de verkondiging van Christus’ (Rm 10:17). Niet slechts over 

Hem horen, maar Hem horen, benadrukt Wright (p 204). Hij citeert ook Calvijn, 

die schrijft: ‘Het lijdt geen twijfel dat het God is (…) die het volk bezoekt 

waaraan het evangelie verkondigd wordt’. 

Wat zegt dit over ons idee van evangeliseren en ook over de inhoud en aard van 

de zondagse prediking? 

 

6. Welke aspecten ontdekken wij over het thema ‘zenden’ in het Oude Testament? 

Wat zeggen deze aspecten over onze deelname aan Gods missie? 

 

7. De discipelen werden apostelen, maar bleven ook discipelen (p 214). Wat is 

hiervan de praktische betekenis, ook voor ons (zie ook p 215)? 

 

8. Lees de beschrijvingen van Paulus over zijn apostelschap (p 215-216). Wat zegt 

dit over ons idee van apostelschap? 

 

9. Lees 216-218. Wat kunnen wij hieruit leren over de verhouding tussen de 

praktische bediening en de bediening van het woord (let ook op het belang van 

Paulus’ collecte)? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Bestudeer 3Jh vers 6-8 nogmaals (p 222-224). Hoe kun jij morgen, als 

gezondene of als ondersteuner, op ‘God waardige wijze’ een ‘medearbeider van 

de waarheid’ zijn? 
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Dertiende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

13. We leven en werken in het hier en nu    (p 227) 

13.1 God en het publieke domein     (p 228) 

God heeft het gemaakt     (p 228) 

God controleert      (p 229) 

God heeft de heerschappij     (p 230) 

God verlost       (p 232) 

13.2  Missionaire betrokkenheid in het publieke domein  (p 235) 

 Een plaats ten dienste van de staat    (p 235) 

 Een oproep tot gebed voor de overheid   (p 237) 

 De opdracht het goede voor de stad te zoeken  (p 238) 

 De opdracht om gewoon te werken  

voor je levensonderhoud     (p 240) 

13.3 Missionaire confrontatie in het publieke domein  (p 242) 

 De opdracht om anders te zijn    (p 242) 

 De roeping om afgoden te weerstaan   (p 243) 

 De oproep te lijden      (p 246) 

13.4 Als afronding: een persoonlijke boodschap  

aan alle christenen in het publieke domein   (p 248) 

Vragen        (p 250) 

 

Samenvattend 

 

God is net zo goed geïnteresseerd in ons leven in de wereld als in ons leven in de 

kerk. Daar mag geen verschil tussen zijn. Amos benadrukte dat God evengoed ziet 

wat er ‘in de poort’ (op het marktplein) gebeurt als wat er in het heiligdom 

gebeurt (vergelijk Amos 5 vers 7-13 met vers 21-24). Als het ene niet klopt, is het 

andere niets waard. 

Werken hoort bij het beeld van God zijn. Zoals God werkte bij de schepping, zo 

behoren ook wij te werken in het onderhouden van de schepping. Dit doen wij 

onder de controle en heerschappij van God en in de wetenschap dat Hij de gevallen 

schepping eens volledig zal verlossen. Daarom leveren wij een constructieve 

bijdrage in de wereld en gaan wij de confrontatie aan met de wereld die opstaat 

tegen God. Jozef, Daniël, Esther en Erastus zijn hiervan voorbeelden in de Bijbel. 

Zij combineerden hun publieke functie in dienst van de maatschappij met het 

dienen van God. De opdracht om het goede te doen en toch anders te zijn en de 

confrontatie aan te gaan, brengt lijden met zich mee. Zo delen wij echter in de 

missie van God. 

 

Om op te studeren 

 

1. Welke verhouding bestaat er tussen werken en het beeld van God zijn? Waarom 

hoort werken eerder bij ons als mens dan bij ons als gevallen mens (p 228-229)? 
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2. Wat zegt de Bijbel over Gods interesse in het publieke domein (p 230-235)? 

Bekijk het vanuit de gezichtspunten dat Hij controleert, heerst en verlost. 

 

Om over na te denken 

 

3. ‘Is God geïnteresseerd in het publieke domein?’ (p 228) Wat was jouw antwoord 

voor het lezen van dit hoofdstuk? Wat is jouw antwoord na het lezen van dit 

hoofdstuk? 

 

4. Jozef, Daniël, Esther en Erastus zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel van 

mensen die toonden hoe het bekleden van een publieke functie gecombineerd 

kan worden met het dienen van God (p 235-240). Wat kun je van hen leren? Met 

welke persoon identificeer jij je? 

 

5. ‘Onderkennen welke goden zich in het publieke domein ophouden is een eerste 

vereiste voor een missionair optreden. Voldoende in huis hebben om je te 

verzetten is een tweede.’ Vervolgens laat Wright zien dat Paulus een verband 

legt in zijn brief aan Efeze tussen geestelijke strijd en de dingen van het 

dagelijks leven (p 245). Hoe onderken jij de geestelijke machten en hoe verzet 

jij je daartegen? 

 

Om over door te spreken 

 

6. Herken jij de spanning tussen ‘wat God van je vraagt’ en ‘wat je moet doen’ (p 

228)? Hoe ga je daarmee om? 

 

7. Welke twee reacties vraagt de Bijbel van ons ten aanzien van het publieke 

domein (p 235)? Hoe geef jij daar vorm aan? 

 

8. ‘We mogen onze zondige staat niet opvoeren als excuus om ons afzijdig te 

houden van het publieke domein’ (p 229 vgl. p 232). Wat bedoelt Wright 

hiermee? Wat vind je van zijn stelling? 

 

9. Vanuit welke twee gezichtspunten behoren wij naar de wereld te kijken en wat 

vraagt dit praktisch van ons (p 243-245)? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Pas de vier vragen van Wright (zie kaders p 229, 230, 232, 235) morgen toe op 

je werk of maatschappelijke taak. Welke praktische verandering bemerk je als 

je nu naar je werk kijkt? 
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Veertiende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

14. We loven en aanbidden God     (p 251) 

14.1  Aanbidding is het doel van alle missie   (p 251) 

14.2  Missionaire lofprijzing     (p 254) 

Geschapen voor lofprijzing     (p 254) 

Verlost voor lofprijzing     (p 255) 

Getuigen via lofprijzing     (p 259) 

14.3 Missionair gebed      (p 261) 

 Gebed als teken voor de volken    (p 261) 

 Gebed om zegen voor de volken    (p 262) 

 Gebed om de afgoderij van de volken te ondermijnen (p 263) 

 Gebed en evangelieverkondiging    (p 264) 

 Gebed als geestelijke strijd     (p 267) 

Samenvatting       (p 269) 

Vragen        (p 270)  

 

Samenvattend 

 

Het doel van ons leven is God liefhebben, loven, verheerlijken en in Hem onze 

vreugde vinden. Missie is slechts het middel. Lofprijzing en aanbidding van God zijn 

het doel. Het is onze missie om anderen tot aanbidding van God te brengen. Zo zijn 

wij tot zegen in deze wereld. Mensen zijn namelijk geschapen en verlost tot 

aanbidding van God. De roeping om de volken tot aanbidding te brengen, zien wij 

terug bij Israël en ook bij Paulus. Ook ons leven en onze erediensten behoren in dit 

teken te staan. Gebed speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een middel om te 

getuigen, om tot zegen te zijn, om het evangelie bekend te maken en om deel te 

nemen aan de geestelijke strijd. 

 

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer Ps 100 (p 255). Hoe komen Israëls bestaansrecht en missie hierin 

samen? Wat betekent dit voor ons? 

 

2. Bestudeer 1Pt 2:9-12 (p 256-257). Welke twee dingen wil Petrus aan de hand 

van Israël uit het Oude Testament duidelijk maken over ons als christenen? 

 

Om over na te denken 

 

3. ‘(…) we zijn pas volledig onszelf als wij onze vreugde vinden in een relatie met 

God waarin Hij de eer krijgt’ (p 251). Hoe werkt dit in jouw leven? 
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4. De Heer Jezus leerde Zijn discipelen het Onze Vader bidden, maar Hij leerde 

hen nog een gebed (p 265). Welk gebed is dat? Hoe vaak bid jij dit gebed? 

Waarom is dit een ‘gevaarlijk’ gebed? 

 

5. Gebed is een walkietalkie, geen huistelefoon, stelt John Piper (p 268). Wat 

bedoelt hij hiermee en wat betekent dit voor ons gebed? 

 

Om over door te spreken 

 

6. John Stott noemt drie motieven voor evangelisatie: gehoorzaamheid aan het 

bevel, liefde voor de mensen die verloren gaan, ijver voor de luister van Jezus 

Christus (p 253). Welk motief drijft jou en waarom? Of welk motief zou jou 

moeten drijven en hoe kan dit gebeuren? 

 

7. Lees p 258-259 (vgl. p 260-261) over de eredienst als evangelisatie. Wat 

betekent dit voor onze samenkomsten? 

 

8. ‘Bidden is zeggen: ‘Er is geen hoger gezag.’ (…) Bidden is dus een politieke 

daad’ (p 264). Daniël en de eerste volgelingen van de Heer Jezus geven hier een 

voorbeeld van. Wat kunnen wij hiervan leren? Hoe kan dit ons gebedsleven 

beïnvloeden? 

 

9. Lees het citaat van Donald Carson (p 266-267). Wat betekent deze ‘holistische 

kijk’ voor onze missie en ons gebed? 

 

Om te gaan doen 

 

10. Bid. 
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Vijftiende bijeenkomst 

 

Inhoud 

 

Deel 3: En nu concreet       (p 271) 

 

15. De weg tot nu toe en de weg die voor ons ligt   (p 273) 

15.1 Onze reis door de Bijbel     (p 273) 

15.2  De wereld       (p 275) 

Zorgen voor de schepping     (p 275) 

Zorgen voor de maatschappij    (p 278) 

15.3 Het evangelie      (p 281) 

 Terugkeer tot het complete evangelie   (p 281) 

 Terugkeer tot nederigheid als dienaren van het evangelie (p 286) 

 Terugkeer tot het vertrouwen in het evangelie  (p 288) 

15.4 De kerk       (p 290) 

 Bekeren en terugkeren     (p 290) 

 Ga en maak mensen tot mijn discipelen   (p 291) 

 Tot de einden der aarde     (p 294) 

 Tot eer van God      (p 295) 

 

Samenvattend 

 

Gods missie vindt plaats in en voor de wereld. De kern van deze missie is het 

evangelie van God en Gods missie is zowel privilege als verantwoordelijkheid voor 

de kerk. Gods missie heeft de hele schepping op het oog en daarom zijn zorg voor 

de schepping en de maatschappij belangrijk. Gods missie vraagt om een terugkeer 

naar het complete evangelie. Geen valse scheiding tussen individuele en 

gemeenschappelijke redding, tussen geloof en leven, tussen verkondigen en laten 

zien. Evangelisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid horen bij elkaar als 

de naaf en de rand van een wiel. Wij moeten terugkeren naar nederigheid als 

dienaren van het evangelie en terugkeren naar vertrouwen in het evangelie. Wij 

moeten gehoor geven aan het zendingsbevel: maak discipelen. Zo wordt het bevel 

een mandaat dat vanzelf verder groeit tot aan de einden van de aarde en tot eer 

van God. 

 

Om op te studeren 

 

1. Bestudeer Psalm 145 (p 277-278). Waarom hoort zorgen voor de schepping ook 

bij Gods missie? 

 

2. Bestudeer Kolossenzen 1:15-26 (p 281). Wat betekent deze volgorde van 

verlossing voor ons idee van het evangelie? 
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Om over na te denken 

 

3. ‘Je houdt niet op mens te zijn wanneer je christen bent. (…) Wie mens is én 

christen heeft dus een dubbele plicht om voor de schepping te zorgen uit liefde 

voor en gehoorzaamheid aan God’ (p 277). In welke situatie ben jij vergeten dat 

je ook mens bent, omdat je vooral als christen dacht? 

 

4. Christenen hebben een profetische taak in de maatschappij, stelt Wright. Hoe 

beschrijft hij deze profetische taak (p 278-279)? 

 

5. De gemeente heeft de pastorale taak ‘om de heiligen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst’ (Ef 4:12). Ga de checklist op p 280 na. In hoeverre vindt 

deze toerusting plaats in jouw gemeente? Wat zou jij hierin kunnen veranderen? 

 

Om over door te praten 

 

6. Wright herhaalt: ‘Wij moeten leven vanuit onze missie. (…) een Bijbelse missie 

gaat niet zonder Bijbelse moraal’ (p 273). Wat bedoelt hij daarmee? Deel met 

elkaar concrete voorbeelden waaruit dit blijkt in ons leven. 

 

7. ‘In het verleden hebben christenen zich instinctief druk gemaakt over alle grote 

problemen die zich voordeden’, schrijft Wright en hij geeft diverse 

voorbeelden, inclusief de huidige uitdaging van zorg voor de aangetaste 

schepping (p 276). Hoe zijn hedendaagse christenen over het algemeen bezig 

met de grote problemen die zich nu voordoen? Geef concrete voorbeelden. 

 

8. ‘Hulpverlening zonder evangelisatie is net zo min holistisch als evangelisatie 

zonder maatschappelijke zorg,’ stelt Wright (p 283). Hiermee reageert hij op de 

neiging om scheiding aan te brengen tussen individuele en gemeenschappelijke 

redding, geloof en leven, verkondigen en laten zien. Beide zaken zijn 

noodzakelijk, denk aan het beeld van het wiel (p 285). Hoe kunnen wij beide 

kanten (maatschappelijke verantwoordelijkheid en evangelisatie) in een goede 

balans houden? 

 

9. Wright voert een pleidooi om terug te keren naar nederigheid als dienaren van 

het evangelie. Wij zijn slechts ‘plastic draagtasjes voor het evangelie’ (p 286). 

Daarbij stelt hij twee misstanden aan de kaak: subtiele zelfpromotie in ons 

getuigenis (p 286-287) en zelfverrijking met het evangelie (p 287-288). Herken 

jij dit in jouw leven of in jouw gemeente? Hoe kunnen wij hiermee afrekenen? 

 

Om te gaan doen 

 

10. In de laatste paragraaf roept Wright de kerk op om zich te bekeren (zie 

bijvoorbeeld de lijst met beschamende feiten op p 290-291). Waarvan bekeer jij 

je na het lezen van dit boek?  



 

Studiegids De Bijbelse Missie (C.J.H. Wright) | Mark-Jan Zwart  34 

Daarnaast doet Wright de oproep om het zendingsbevel uit te voeren zoals het 

er staat: maak discipelen. ‘De kwalijke gevolgen van het scheiden van 

evangelisatie en discipelen maken en de eerste daarvan prioriteit geven, zijn 

oppervlakkigheid en onvolwassenheid. Bovendien maakt het kwetsbaar voor 

valse leer en leidt het tot gemeentegroei zonder diepgang die snel weer 

wegkwijnt (…)’ (p 293). Hoe ga jij afrekenen met deze oppervlakkigheid en 

onvolwassenheid in jouw eigen leven? Hoe ga jij helpen om anderen op te 

bouwen in discipelschap? 


