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‘’Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is 

alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 

leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik 

jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik 

ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 

van deze wereld.’” (NBV21-Mattheüs 28:18-20)  

 

Een tweetal prenten in papiersnijkunst. De beide 

uitbeeldingen zijn een poging van me om te zien 

wat de Heer Jezus zijn leerlingen heeft 

opgedragen én ook heeft beloofd. Wanneer wij in 

de Bijbel lezen mogen wij ons inspannen om te 

zien wat er gebeurt. Ieder zal dit op, zijn of haar 

wijze mogen doen.  

 

In de eerste prent zien 

wij dat het Licht uit de 

hemel de kerk vult. Het 

Licht blijft niet in de 

kerk gevangen maar 

stroomt naar buiten, 

omdat de gelovigen 

naar buiten gaan en in 

hun leven laten zien  

wat het betekent voor 

hen en voor hun omgeving dat de Heer Jezus het 

Licht van de wereld is. Dit gebeurt niet in eigen 

kracht, maar bij elke stap die wij nemen, mogen 

wij leven uit de belofte dat de Heer Jezus elke dag 

ons nabij zal zijn. Hij is door zijn heilige Geest in 

ons tot aan de laatste dag van ons leven en tot de 

aan de dag van zijn wederkomst in heerlijkheid. En 

bovenal mogen wij in zijn liefde geworteld zijn.  

In de tweede prent 

komt een belangrijk 

ander aspect aan de 

orde van onze opdracht 

als kerk van de Heer 

Jezus Christus. De Heer 

roept ons om alle 

volken tot zijn 

leerlingen te maken. 

Ook als lid van mijn 

kerk mag ik naar buiten 

treden. Samen met jou ken ik de opdracht: maak 

alle volken tot mijn leerlingen. Dit geldt 

persoonlijk, maar juist ook samen als kerk.  Samen 

mogen wij ons geroepen weten, om het werk van 

onze Heer uit te voeren. Samen zijn wij het 

lichaam van de Heer Jezus Christus. U, jij en ik zijn 

deel van Hem en zo hebben wij deel aan zijn grote 

opdracht.  Let wel: het is niet stoer doen, maar 

allereerst een loflied voor Hem dat gevuld is met 

gebeden voor onszelf en voor onze naaste.   

 

Arie de Ruiter  

 

Bij deze verbeelding onderstaande teksten waarbij 

je mag denken aan de berijming van Psalm 36, 3 

en 68, 7. (Liedboek 1973)  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ik ben nu naar de kerk gegaan  

Om met jou in het Licht te staan  

‘t Goede Licht komt van Boven  

Ik wil met jou mijn Heer loven  

Om keer op keer U te vragen  

Of liefde ons zal dragen  

In deze wereld te leven  

Me als jouw naaste te geven  

Een belofte te wagen  

Met mijn Heer al onze dagen  

Liefde zal mij en jou dragen  

Zij zal alles verdragen  

 

Ik wil vandaag voor U zingen:  

‘Maak elk volk tot mijn leerlingen’  

Uw licht gaat over de aarde  

Elk heeft hemelse waarde  

Schenk aan mij sterke armen  

Om elkaar altijd te dragen  

Schenk aan mij een liefdevol hart  

Voor iedereen die is verward  

Schenk mij vernieuwde oren  

Om ook mijn naaste te horen  

Wij mogen in U, Heer, leven  

Ons vol liefde te geven  

 


