Voor je ligt een bijbelgedeelte van slechts vijf verzen. Je hebt misschien vaker een verhaal verteld dat
slechts uit enkele verzen bestond. Nu word je gevraagd een verhaal te vertellen dat weinig vertelstof
bevat. Voor je ligt een vertelschets. Voor de vertelling wil ik je als tip meegeven: kijk eens in ‘De
geschiedenis der Godsopenbaring’. Daarin tref je veel mooie dingen aan die ook verwerkt zijn in de
vertelschets.
BEGINZIN
Kijk eens wie daar lopen! Zie je ze gaan? Het zijn de discipelen. Kijk maar eens goed en tel maar mee.
Een, twee, drie, negen, tien, elf… Dat klopt toch niet? Het kunnen de discipelen niet zijn. Of…
VERTELSCHETS
De elf discipelen, zonder Judas, zijn onderweg. Vanuit Judea gaan ze naar Galilea. Dat is voor velen
van hen bekend terrein. Daar zijn de meesten geboren en opgegroeid. Maar daar hebben ze samen
met de Heere Jezus ook veel rondgelopen. In Galilea deed de Heere Jezus veel wonderen en tekenen.
Hoe vaak heeft Hij daar Zijn almacht laten zien! En nu gaan de discipelen op weg naar Galilea. Waarom?
Omdat de Heere Jezus het hen heeft bevolen. ‘Jullie moeten naar Galilea gaan’, heeft de Heere gezegd,
‘daar zal Ik jullie op de berg ontmoeten.’ En zo zijn de discipelen gehoorzaam op weg gegaan. Ben jij
ook gehoorzaam aan de stem van Heere? Gehoorzaamheid aan Hem wordt beloond. Luister maar.
Naar welke berg moeten de discipelen gaan? Wij weten het niet. Het staat niet precies in de Bijbel maar
voor de discipelen is het duidelijk. Ze gaan omdat de Heere, hun Meester, het zegt. Daar zijn ze dan
bovenop de berg. Misschien hebben ze onder zich het meer van Galilea zien liggen en in de verte kleine
dorpjes en steden.
Maar dan ineens: Daar is Hij! Hun Meester! Wat zijn de discipelen blij en dankbaar! Hij is gekomen.
Precies zoals Hij beloofd had! De Heere doet wat Hij belooft. Geloof jij dat ook?
De discipelen maken zich heel klein. Ze vallen voor Jezus op hun knieën en aanbidden Hem. Ze zijn zo
overweldigd door Zijn komst. Ze zijn zo blij om Hem opnieuw te mogen zien. Hem komt daarvoor alle
eer toe! Maar toch: er zijn er ook een paar die twijfelen. Is Hij het wel echt? Is dit echt de Heere Jezus?
Is dit echt hun Meester? Ze denken terug aan de tijd in Jeruzalem. Wat was dat een moeilijke tijd! Ze
herinneren zich hoe de Heere Jezus gevangen werd genomen. Ze zien in hun gedachten weer voor
zich hoe Hij aan het kruis hing. Ze zijn niet vergeten hoe Hij stierf en hoe de aarde toen begon te
schudden en te beven. En nu: Hij leeft! Zou Hij het wel echt zijn? De Heere Jezus ziet er anders uit dan
ze gewend zijn. Ja, het is de Heere Jezus, maar Hij is gekleed in een onbeschrijfelijke heerlijkheid en
macht, met Goddelijke majesteit. De discipelen die twijfelen of het echt de Heere Jezus is, kunnen het
later ook heel goed begrijpen dat andere mensen twijfelen. Ze kunnen er over meepraten!

De Heere Jezus komt dichterbij. Hij houdt geen afstand. Hij maakt de afstand juist kleiner. Wat zegt Hij?
“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde!” Wat is dat een heerlijke boodschap! Alle macht
rust in de handen van de Heere Jezus! Wat een veilige plaats! Misschien kun je het niet geloven als je
ziet wat er allemaal op de aarde gebeurt. Er is oorlog, er zijn mensen op de vlucht. Er is een klimaatcrisis,
er gaan ziekten rond… Het lijkt wel of alles uit de hand loopt. Maar hier zegt de Heere Jezus: “Mij is
gegeven alle macht…” Hij houdt de touwtjes in handen, Hij houdt de wereld vast. Ziet Hij dan niet wat
er gebeurt? Jawel! Hij weet er vanaf.
In psalm 2 zien we hoe de Heere God vanuit de hemel naar beneden kijkt en ziet wat er gebeurt: Hij
ziet hoe de heidenvolken woeden. Hij ziet hoe koningen tegen Hem in opstand komen, Hij hoort hoe ze
zeggen: laten wij de banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Maar hier zegt de Heere: Mij
is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Psalm 2 laat zien hoe de Heere lacht om de nietige
mens. Hij kan lachen omdat Hij alle macht heeft… Zou jij dan niet vrezen voor deze Koning? Zou jij Hem
dan niet gaan dienen?
De Heere staat overal boven! Hij regeert! Dat betekent dat wij Hem ook Koning moeten laten zijn in ons
leven. Dat Hij alles te zeggen heeft over onze tijd, ons geld en over onze plannen… Luister jij al naar
Hem?
De Heere Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om te GAAN. Ze mogen niet blijven zitten, maar
worden uitgezonden om in de wereld over Hem te gaan vertellen.
De discipelen moeten les gaan geven, ONDERWIJZEN Wie de Heere is. Alle mensen op de wereld
moeten Zijn leerlingen worden. Ook jij! Jij en de mensen om je heen moeten leren en aanvaarden Wie
de Heere is en Hem gaan dienen en eren. Dat doe je door naar Zijn woorden te luisteren en ze te doen.
De discipelen moeten de mensen die geloven, DOPEN. De doop is het teken en zegel van de inlijving
in Christus. Je mag bij Hem horen. Mensen die gedoopt worden gaan onder water. Eigenlijk worden ze
zo begraven in de dood van Heere Jezus. Denk maar eens terug aan toen Hij was gestorven: de Heere
Jezus werd toen in een graf gelegd. Zo worden mensen door de doop begraven in de dood van de
Heere Jezus. Maar blijven ze daar? Nee! De Heere Jezus stond op uit de dood. Hij kwam uit het graf.
Wanneer iemand die gedoopt is weer uit het water omhoog komt, staat hij net als de Heere Jezus op
uit de dood. Ja, zonder de Heere Jezus ben je dood, maar als je gewassen bent in Zijn bloed, kom je
tot Leven!
Jij bent ook gedoopt. De Heere heeft je bij je doop beloofd dat Hij je schoon wil wassen en je nieuw
leven wil geven. Ga naar Hem toe! Hij wil je inlijven in Christus. Zonder Christus kun je geen vrucht
dragen. Je oude leven moet worden afgesneden. Net zoals de takken van een boom. Als jouw oude
leven is afgesneden, kan de Heere je inlijven in Hem. Als jouw leven is ingelijfd in (geënt op) Zijn stam,
dan ga je vrucht dragen. Dat kunnen andere mensen aan je zien. Dan leef je uit Christus.
Misschien vind je het wel heel erg moeilijk om de Heere te dienen en te volgen. De Heere wil je dat
LEREN. Dat kost tijd en dat gaat misschien vaak verkeerd. Maar steeds opnieuw mag je naar de Heere
toegaan en Hem vragen om je te leren Hem te dienen. Steeds weer opnieuw wil de Heere je helpen en
je leren Hem te volgen.

De Heere Jezus is nog niet uitgesproken. Hij heeft de discipelen de opdracht geven om te gaan, te
onderwijzen, te dopen en te leren. Dat is een heel grote opdracht. Ook voor jou. Misschien denk je: dat
kan ik niet! Dat klopt! Vanuit jezelf kun je dat niet. Maar hoe dan wel? Jezus zegt: ‘En zie! (dat betekent:
let er heel goed op!) Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld.’ Hoor je dat? Jezus belooft
Zijn discipelen dat ze niet alleen hoeven te gaan. De Heere Jezus gaat met hen mee.
SLOTZIN
De Heere Jezus is er, alle dagen. Niet alleen gisteren, niet alleen nu, maar tot aan het einde van de
wereld. Als je in Hem gelooft, mag je het zeker weten: Hij is met me, alle dagen tot aan het einde van
de wereld!

