
Eljakim 29 februari 2020 – De focus van Jezus 

In het komende uur gaan we nadenken over een situatie in het leven van Jezus waarin Hij hele 
duidelijke opdrachten geeft aan zijn volgelingen.  

Voor we de tekst gaan lezen, staan we eerst stil bij hoe we ons verhouden tot de Heere Jezus. Tijd om 
elkaar beter te leren kennen. 

 Stel je zelf kort voor en maak de volgende zin af, mijn relatie met Jezus:  
a. perfect  
b. leuk  
c. oké  
d. kan beter  
e. beroerd  
f. ik weet niet of ik een relatie met Jezus heb  
g. anders.  

In het hoofdstuk voor Lukas 9 spreekt Jezus tot Zijn volgelingen en geeft Hij ze instructie om Hem te 
volgen (vers 57-62). Vervolgens zendt hij 70 leerlingen op pad met een duidelijke instructie en daar 
gaan we iets van lezen, lees Lukas 10:1-24. 

 Wat valt je op aan dit Bijbelgedeelte? Wat begrijp je niet?  

Als je dit stuk leest, dan valt op dat Jezus een scherpe focus meegeeft aan Zijn volgelingen:  

a. Neem geen overbodige ballast mee (vers 4). 
b. Groet niemand (vers 4), ging in die tijd uitvoerig en nam dus veel tijd in beslag.  
c. Neem genoegen met wat je krijgt (vers 8). 
d. Genees de zieken en verkondig dat Gods Koninkrijk is gekomen (vers 9). 

 
 Deze volgelingen kregen specifieke instructies mee voor een speciaal doel, namelijk de 

mensen in steden voorbereiden voordat Jezus naar deze steden toe zou komen (vers 1). Hij 
vraagt heel concreet een aantal zaken van Zijn volgelingen. Wat denk jij dat Jezus van jou 
vraagt?  

 Wat kun jij leren van de focus van deze volgelingen? Hoe gefocust ben jij bezig met doen wat 
Jezus van je vraagt?   

 Is er overbodige ballast, of zijn er relaties in jouw leven die je afhouden van het focussen op 
wat Jezus van je vraagt?  

Jezus stuurt Zijn volgelingen in tweetallen op pad, hierin volgt Hij de principes van het Oude 
Testament voor een betrouwbaar getuigenis (Deut. 17:6 en 19:15). Daarnaast helpt het om samen 
achter Jezus aan te gaan en best wel spannende dingen te gaan doen, deze volgelingen moesten naar 
plekken waar ze misschien nog nooit van Jezus gehoord hadden. In hoeverre heb jij iemand die je 
helpt in het navolgen van Jezus? Als je dat niet hebt, zou je dat willen? En hoe kom je dan bij zo 
iemand?  

 De discipelen vinden het te gek om wonderen te doen en komen met grote verhalen thuis. 
Jezus leert ze dat hun ware vreugde zit in het gekend zijn door God (20). Herken je de 
vreugde van de discipelen om de dingen die God in jouw leven doet? En wat vind je van deze 
uitspraak van Jezus?  

 Jezus verheugt zich ook (in de Heilige Geest) en is blij dat God bovenstaande dingen heeft 
geopenbaard aan jonge kinderen en niet aan de wijzen en verstandigen (vers 21), wat vind je 
van deze tekst?  

 Jezus bemoedigt zijn volgelingen en zegt dat alle dingen aan Hem zijn overgegeven (vers 22), 
geloof je dit? En wat vind je hiervan?  

Neem de tijd om voor elkaar te bidden. Bid voor het 1) afleggen van ballast, 2) wijsheid in relaties die 
je weerhouden om gefocust achter Jezus aan te gaan en 3) vreugde in het gekend zijn door God.   


