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Gemeente van de Here Jezus, gasten, 
 
1.1 
Doet u 's even uw bijbeltje dicht… Wat als ik hier nu ga staan en zeg: "Mij, Ard van der Lugt, 
is alle macht gegeven in hemel en op aarde"? Wat denk je dan? Wie? Zeg 's wat je denkt, als 
ik dat van mezelf zou beweren. "Mij, Ard van der Lugt, is alle macht gegeven in hemel en op 
aarde"? 

- reacties uit de zaal...? 
- oppakken: "arrogant", "hij krijgt een beetje boel kapsones", gaan zich zorgen maken: 
"gaat het wel goed met hem?" "Die spoort niet helemaal", "Die denkt dat 'ie god is!" 

Inderdaad! Hoe kan een mens dat ooit beweren, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. 
"Die is gestoord!" Dat kan en mag alleen God zeggen. Als een mensje dat gaat beweren, is hij 
z'n gezond verstand kwijt. Ik wil met u afspreken, dat mocht ik ooit zulke dingen van mezelf 
gaan beweren: wilt u me dan acuut naar de dokter sleuren?! 
 
1.2 
Nu mag u weer uw bijbeltje erbij pakken. Matteüs 28:18. "Jezus kwam op hen toe en zei: 
'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde'." Moeten we Hem ook maar even 
naar de dokter sturen? 
 
Zie dat even voor je. Elf jongens staan daar, in de bergen. Ze zijn compleet in de war geweest, 
omdat hun meester Jezus gekruisigd en gestorven was. En nou staat HIj daar voor hen. Die 
man daar, met kleren aan. Sandalen? Hoe kleedden ze zich toen? Staat Hij daar voor hen, 
weer levend. En dan komt Hij met deze grote claim: "Mij is alle macht gegeven in hemel en 
op aarde." Moeten ze 'm niet even naar de dokter sturen? 
 
1.3 
Dat is de belangrijkste vraag vanavond! Als Jezus gewoon een mens is, dan is Hij hier ge-
stoord bezig. Moet Hij behandeld worden. Dan kan je nu wel dit boek dicht doen en wegleg-
gen. Maar als dit waar is, wat Jezus beweert - dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde – 
als dat waar is, dan moeten wij daar wat mee. Dan kunnen we daar niet onderuit. Dan is Hij 
de baas van alles en iedereen. 
Ik hoop dat u dat inziet. Er zit niks anders tussen. We kunnen voor onszelf misschien zomaar 
wat anders van Jezus maken. Maar iemand die dit soort dingen beweert: die neem je niet seri-
eus... of het moet echt waar zijn wat Hij zegt. Daar zit niks tussen. Dit is de belangrijskte 
vraag vanavond. Wat doe jij met deze claim van Jezus? 
 
1.4 
Alles wijst erop dat het echt waar is wat Jezus zegt.  
 
a. Neem alleen al dit boek Matteüs, waar dit het slotstuk van is. Drie jaar lang zijn die leer-

lingen met Jezus opgetrokken. Ze hebben het meegemaakt hoe Jezus de storm wist te be-
daren. De natuur luistert naar Hem! Ze hebben zelf gezien hoe Hij zieken beter maakte. 
Met de massa voelden ze aan hoe Hij met een veel groter gezag onderwijs gaf dan de fari-
zeeën en schriftgeleerden. Hij vergaf zelfs zonden. Ook zoiets wat alleen God kan! En het 
ging nog verder: Hij maakte doden weer levend. Met als hoogtepunt: Hijzelf gemarteld, 
gekruisigd, gestorven, maar nu weer opgestaan?! Dat wijst er toch op dat Jezus geen ge-
wone jongen was? De dingen die Hij deed zijn dingen die bij God horen. 
Al eerder had Jezus het gezegd (Matt. 11,27): "Alles is mij toevertrouwd door mijn Va-
der..." Of Matt. 25 dan, die indrukwekkende gelijkenis over de schapen en de bokken. Die 
begint Jezus zo: "Wanneer de Mensenzon komt, omstraald door luister enin gezelschap 

Lezen: 

� Daniël 7:9-14 
� Matteüs 28 
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van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor 
hem worden samengebracht..." En het is daar duidelijk dat Jezus het over zichzelf heeft. 
"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." Het hele boek Matteüs wil duide-
lijk maken dat Jezus God is. 

 
b. En dat past ook helemaal in de lijn met het OT. Alleen God kan zo'n claim doen. En God 

kondigt aan dat zijn Messias met die macht zal komen. Eén voorbeeldje hebben we net ge-
lezen uit Daniël 7. Daniël ziet in een visioen iemand komen met de wolken van de hemel, 
die eruitzag als een mens. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle 
volken en naties dienden hem. Dat is precies wat Jezus hier beweerd van zichzelf. Als z'n 
leerlingen hun bijbeltje een beetje kenden, hadden ze vast aan deze woorden uit Daniël 
moeten denken.  
Ja, het gaat nog verder. Denk 's aan de eerste woorden van de bijbel. "In het begin schiep 
God de hemel en de aarde." Alles wat er is. En nou Jezus: "Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde." Alles valt onder het gezag van Jezus! 

 
1.5 
Alles! Het universum. Dat bolletje aarde. Alles op aarde. Hij heeft het te zeggen over alles en 
iedereen. Nou zit daar in Lybië nog een of andere joop die denkt dat 'ie god is. Hij weigert af 
te treden. Die heeft het echt nog niet door. Jézus heeft alle macht in hemel en op aarde! In 
Syrië lijkt er ook zo iemand te zitten. Hij heeft alle macht en daarmee het recht om z'n volk 
hard aan te pakken, als ze hem niet gehoorzamen. Of Noord-Korea. Grote standbeelden overal 
van de leider, die denkt dat 'ie God is. Hoe halen ze het in hun hersens, denk je.  
Het nog verder. Ze zijn niet de enigen! Miljoenen, miljarden mensen, die over deze aardbol 
wonen en werken, elke dag rondsjouwen zonder een idee van Wie dit alles is. Wie hier de 
baas is! Zoveel mensen die zelf denken dat ze de baas zijn. Denken dat ze 'god' zijn in hun 
eigen wereldje? Dit gaat ver, hoor! 
 
Ook hier heeft Jezus het over te zeggen: Bunschoten-Spakenburg. Over alle mensen in het 
dorp. Alle spullen, huizen, auto's, geld. Het is allemaal van God. U en ik - Jezus zegt van ons: 
“je bent van Mij.” Ieder van ons staat onder Jezus gezag. Ieder van ons helemaal. Mijn lijf, 
mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn geld, mijn zaak, mijn tijd, mijn seksualiteit, mijn gezin, 
mijn huwelijk. Niets is er waar Jezus niet van zegt: "Dat is van mij!" 
 
1.6 
"Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde". Het is of-of.  
Óf Jezus is een gestoorde, dan moet je 'm naar de dokter sturen. Óf het is waar wat Hij zegt. 
En dat moet jij er wat mee. Álles wijst erop dat Jezus dit terecht zegt. Hij is Heer van hemel 
en aarde. Hij is God. 
 
Laten we Hem samen aanbidden, door het zingen van Gz 165. 
 
 

2.1 
Eigenlijk zou Jezus de opdracht, die Hij dan geeft, niet meer hoeven geven. Vs. 19: "Maak 
alle volken tot mijn leerlingen". Je voelt 'm vanzelf al aankomen. Als Jezus alle macht heeft 
in hemel en op aarde, dan moeten alle volken dat duidelijk gemaakt worden! Toch, dat is niet 
bekend! 
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Ook als je even terugkijkt naar de tijd voor Jezus. God richtte zich tot één volk. Het volk Isra-
el. Daar deed God alles aan om zich bekend te maken. Door Mozes, andere profeten, pries-
ters, koningen. God richtte zich op één volk.  
Dat was begonnen met Abraham. God riep Abraham naar het beloofde land, want daar wilde 
God zijn eigen volk stichtten. Maar dan zegt God erbij: "Door jou, Abraham, zullen alle vol-
ken van de aarde gezegend worden." Alle volken zullen uiteindelijk profiteren van wat God 
met Abraham begint. Nou, dan gaat God zo'n 2000 jaar bezig met dat ene volk Israël. Tot dit 
moment, dat Jezus voor zijn leerlingen staat. Alle voorbereidingen zijn nu klaar. God is tot op 
de bodem gegaan om de zonde in de wereld aan te pakken. Doordat Jezus aan het kruis stierf. 
Daarmee is de weg open voor het nieuwe leven van God. Jezus staat op uit de dood. Díe 
boodschap moet nu los, de wereld in. Heel de wereld moet het weten! "Maak alle volken tot 
mijn leerlingen." Breng ze onder mijn gezag! 
 
2.2 
Dat is de opdracht van Jezus, ook voor ons:  
"Wees mijn leerlingen!" Opdracht voor ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Jong en oud. 
Leren om onder het gezag van Jezus te leven. "Wees mijn leerlingen!" Daar gaat het Jezus 
om.  
Dit zet ik hier neer als 'banner', als boog over mijn werk vanaf vandaag in uw midden. Jezus' 
gezag wordt zichtbaar, waar mensen zijn leerling worden. En dát is waar het in de kerk om 
gaat.  
Omgekeerd geldt ook: wanneer je dit weet van Jezus, maar je wil er niet in meegaan - je ver-
zet je tegen Jezus – verzet je je tegen deze Heer van hemel en aarde. Die een bepaalde kant 
opgaat met onze wereld, met ons. Die Heer ga je tegen komen! 
 
 
3.1 
"Wees mijn leerlingen!" Wat houdt dat dan in? Hoe ben je dan zijn leerling? Dat is de belang-
rijke vraag voor ons als kerk van Christus. Weer even luisteren naar Jezus: 
 
a. Jezus heeft het hier tegen die elf leerlingen. Leerlingen van Jezus, die nu ook anderen tot 

leerling moeten maken. Die elf had Jezus uitgekozen om namens Hem de wereld in te 
gaan. Met zijn gezag. Waar je die elf leerlingen, de apostelen, hoort spreken, hoor je Jezus 
spreken!  
Als je die apostelen verder gaat volgen door de bijbel, zie je gemeenten ontstaan, waar 
mensen hun boodschap van Jezus aannemen. Leerling van Jezus worden. Maar dat gaat 
niet vanzelf. De apostelen schrijven brieven aan die eerste gemeenten. Stevige brieven, 
waarin ze ook stevig kunnen corrigeren en instructies geven aan de gemeenten. En steeds 
wijzen ze hierop, dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde.  
 
Twee teksten haal ik er even bij om dat te laten zien. 
� Efeze 1:7-10 – In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, 

dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in 
al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus 
de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op 
aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 
Dat ziet Paulus gebeuren in de gemeente van Efeze: onder het hoofd Christus gebracht 
worden. 

 
� 2 Korinte 10:3-6 – 3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens 

van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen 



Matteüs 28:16-20 (Intrede Bunschoten-Oost, 28 augustus 2011) 4

belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen 
spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de ken-
nis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te on-
derwerpen 6 en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, 
paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. 

 
b. De rest van het NT is een uitwerking van de opdracht die Jezus aan het eind van Matteüs 

aan zijn leerlingen geeft. En dat is opgeschreven en bewaard. En daar moet de kerk door 
alle tijden het mee doen. Het NT, Jezus optreden op aarde, het OT erachter. Die leerlingen 
zijn daarin gevormd en getraind door Jezus. Daarmee moeten ze de wereld ingaan. Men-
sen dopen, die Jezus als Heer erkennen. En "Leer hen dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb." 

 
3.2 
"Leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." Leer ze in 
de gemeente dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie, apostelen, heb opdragen. Be-
waard in het NT.  
Voor ons betekent dat dus: het werk van de apostelen goed door krijgen. Dan laten we Jezus 
aan het Woord. Dat betekent dus het NT, de Evangeliën, met het OT erachter goed doorkrij-
gen. "Raak thuis in de bijbel". De bijbel als het grote verhaal wat God openlegt, hoe Hij aan 
het werk is met onze wereld en met ons.  
In Almkerk had ik 's een gesprek met een jongere, die niet meer in de kerk kwam. We kwa-
men op de bijbel en toen zei hij: "Die bijbel ken ik wel." Wow! Ik wou dat ik dat kon zeggen. 
Het kost mij m'n hele leven om dat boek door te krijgen. En zo steeds meer zicht te krijgen op 
God en zijn werk. 
 
3.3 
Broeders en zusters, dit moet prioriteit nummer 1 zijn in de gemeente van Christus. Hier in 
onze gemeente: "Leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 
heb." Zonder inzicht in de bijbel, gaat je geloof zwerven en drijf je weg bij Jezus Christus. 
Dit is geen bijzaak! 
Het is ook niet alleen iets voor de kinderen en de jeugd. Daar vinden we het misschien wel 
logisch van, dat ze naar catechisatie moeten en vereniging. Totdat ze belijdenis hebben ge-
daan. Zo, klaar! Nee! Levenslang.  
Deze opdracht geldt juist voor volwassen belijdende leden! Die hebben uitgesproken leerling 
van Jezus te willen zijn. Onder zijn gezag leven. Dat vraagt voortdurende bijscholing. Zo 
werkt dat toch ook in veel bedrijven? Bijscholen is noodzakelijk om te groeien en scherp te 
blijven.  
Dan is het in de gemeente van Christus helemaal nodig! Om een eeuwige God te leren kennen 
en te vertrouwen moet je je leven lang leren. Om sterk te staan in een drukke wereld zo vol 
met afleiding en levensvisies, moet je blijven leren. Juist als catechisatie voorbij is! Zo groei 
je als leerling van Jezus. Zo zijn we bezig met deze grote opdracht van Jezus, die het te zeg-
gen heeft over hemel en aarde. 
 
Even heel duidelijk: het gaat hier niet over volmaakt zijn. Dat we als leerling perfect leven. 
Dat lukt je niet. Dat wordt ook niet gevraagd. Het gaat niet allereerst erom dat je netjes aan de 
regels houdt. Het gaat om deze Persoon, Jezus Christus.  
De vraag is wat jij wíl. Welke kant wil je op leven en groeien. Onder Jezus gezag of niet. Wil 
je dat? Kan je erbij zeggen dat dat ook met vallen en opstaan zal gaan. Het is groeien op zijn 
weg.  
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Zo bezien zijn dingen als een uitgesproken christelijke school, bijbelstudieverenigingen, cate-
chisaties geen bijzaken. Dat zijn belangrijke plekken om gevormd te worden in kennis, maar 
ook in je wil, je vertrouwen, je houding voor God. En tegelijk moet je dat ook steeds weer 
doorlichten: beantwoorden deze vormen nog aan de opdracht van Jezus, of gaan ze een eigen 
leven leiden? 
 
 
4.1 
Nog even terug naar die bergen in Galilea. Jezus komt daar met die immense claim op z'n 
leerlingen af en stuurt ze de wereld in: "Maak alle volken tot mijn discipelen".  
Moet je 's even voorstellen. Nog geen auto's, vliegtuigen. Nog een internet, smartphones, 
computers. Nog geen marketingbureaus. Je surft niet even naar de andere kant van de wereld. 
Die leerlingen moesten de onbekende wereld in. Waar allemaal volken woonden, die behoor-
lijk vijandig konden zijn naar buitenlanders. Die hun eigen goden hadden. En nou moesten die 
elf jongens die wereld in en gaan zeggen dat het allemaal van Jezus was. “Volg Hem!”.... Het 
zweet moet op hun voorhoofd hebben gestaan. Hoe moet dat ooit gaan lukken? 
 
Dat kan alleen maar lukken, als het waar is wat Jezus claimt: "Hij heeft alle macht in hemel 
en op aarde." De wereld in gaan met de boodschap van Jezus gaat alleen maar lukken met 
vertrouwen op zijn macht.  
 
4.2  
Heerlijk, die laatste woorden van Jezus: "Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld." Totdat het af is, ben ik bij jullie. En je ziet het als je 
de apostelen verder volgt door de bijbel. Door zijn Geest stuurt en vormt Jezus zijn apostelen, 
de kerken en de wereld. 
 
Alleen met deze toezegging van Jezus zie ik het zitten om te werken aan zijn opdracht in uw 
gemeente. Dat gaat alleen maar lukken als Jezus werkt. Want dat is een spannende klus. Dat 
betekent dat ik met deze boodschap onze levens moet aanspreken. Stimuleren en motiveren 
tot groei en bloei. Dat is niet altijd leuk, als iemand commentaar geeft op jouw levensstijl. Dat 
kan wrijving geven, botsingen. Trots wordt gekrenkt. Om het aan Christus te onderwerpen.  
Wie ben ik om in uw leven te gaan roeren met de boodschap van Jezus? Ik ben maar een ge-
wone, simpele, kleine jongen. Ik heb geen gezag van mezelf, omdat ik dominee ben, ofzo. 
Waar ikzelf als leerling van Jezus met u in gesprek ga, hoop ik dat u Jezus met zijn gezag u 
hoort aanspreken.  
 
Is dit niet geweldig om samen voor te gaan in de gemeente? In Hem hebben we echt iets om 
samen voor te gaan! Zo laten we ons meenemen in het grootse werk wat God met deze wereld 
doet. Door Jezus Christus.  
Zo sicht Jezus door zijn Woord gemeenschap en houden we het vol tot de dag dat alles vol 
van Hem zal zijn.  
 
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God 
weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus 
toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken 
worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem 
zijn. Troost elkaar met deze woorden. (1 Thess. 4:16-18) 
 
Amen 


