
mentorhandleiding 21.3 VOLG MIJ! 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Luc. 14:25-35 
lesstof 
Christus vraagt volgelingen 
In de tijd dat Jezus op aarde was, riep Hij mensen op om Hem te volgen en om discipel van Hem te 
worden. Het betekende dat deze mensen alles achter lieten en voortaan met Hem meereisden. Ze 
hoorden wat Hij leerde, ze zagen wat Hij deed en werden getuigen van zijn lijden, sterven en 
opstanding. Tijdens zijn leven heeft Jezus meerdere keren duidelijk gemaakt dat Hem volgen verlies 
en winst betekent. Als Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij zijn leerlingen de opdracht om ‘alle volken’ 
tot zijn leerlingen te maken door hen te dopen en te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat Hij 
heeft opgedragen.  
 
Volgen betekent verlies 
Wie Christus volgt moet zichzelf verloochenen. Je leert beseffen dat het niet om jezelf draait. Jij bent 
niet het middelpunt van je leven, maar een Ander. Omdat je Hem volgt, moet je jouw wil ondergeschikt 
maken aan Hem. Dat kan concreet inhouden dat je mensen / dingen moet opgeven om Hem. Je kunt 
hen niet vasthouden als je achter Hem aangaat, omdat die mensen gaan staan tussen jou en je 
Heiland, of omdat die dingen je tot zonde brengen. Het kan ook betekenen dat je allerlei wensen en 
verlangens van jezelf moet opgeven, omdat je leert begrijpen dat ze niet horen bij Christus en het 
leven wat Hij je geven wil. Wat betekent dat voor jou? 
 
Volgen betekent winst 
Jezus Christus volgen betekent grote winst! Hij betaalt voor al je zonden, Hij wil je hart vernieuwen en 
met zijn Geest in je wonen. Zo maakt Hij het goed tussen jou en God de Vader en geeft Hij je het 
eeuwige leven bij God. Dat allemaal staat in geen verhouding tot de dingen die je moet nalaten. Al zou 
je de hele wereld winnen, maar schade aan je ziel lijden, wat blijft er dan nog van je over? Wie niet wil 
volgen zal de eeuwige dood sterven. Maar wie Christus volgt beërft het leven voor eeuwig.  
 
Wil je volgen? 
Ieder die de boodschap van de bijbel gehoord heeft, moet uiteindelijk kiezen. Maak je eigen winst en 
verliesrekening. Wil je Christus volgen? Waarom wel, waarom niet? Neem de tijd om je hier goed op 
te bezinnen en lees in de bijbel wat God zelf hierover zegt.  
Bedenk daarbij ook dit: God vraagt je voor Hem te kiezen, maar veel eerder al gaf Hij je zijn liefde en 
zorg. Hij heeft je doen geboren worden en zorgde voor je leven, elke dag. Al voor je er was, gaf Hij zijn 
Zoon om leven met Hem weer mogelijk te maken. Als je als kind gedoopt bent, heeft Hij je toen al zijn 
beloften gegeven. Hij zorgde ook dat je het goede nieuws over de redding van zijn Zoon hoorde.  
Het is niet een vreemde die je vraagt Hem te volgen. Heel je leven was Hij er al zorgend en vol liefde. 
Wil je zijn kind zijn? 

wat je wilt bereiken 

- weten dat Christus volgelingen wil en hoe Hij daar tijdens zijn leven aan werkte 
- kunnen uitleggen wat verlies en winst zijn voor het volgen van Jezus 
- met de bijbelstudie kunnen spreken over het volgen van Jezus 
- kunnen aangeven of je zelf bereid bent Jezus te volgen en wat dat voor je leven betekent 
- kunnen uitleggen dat God al lang voor jou heeft gekozen en waar je dat aan kunt zien 
- kennen: Hebr. 12:1-3 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 1; Ps. 25; E&R 52 
bijbel: Mar. 8 : 34-38; Mar. 10 : 17-31; Luc. 14 ; 25-33; Joh. 6:67-71; Fil. 3 : 7-
11; Hebr. 12:1-3  literatuur: E.A. de Boer, Bekering, pag. 25-34; H.J. Messelink, Wat je doet, pag. 27-30. 

de lesstof is verder uitgewerkt 

in de map voor de jongeren 



lesindeling 
Voorbereidende opdrachten Bij dit onderdeel vind je suggesties voor opdrachten die jongeren 
kunnen uitvoeren ter voorbereiding van de les.  

- Zoek op wat je over dit onderwerp leerde in blok 8. Bespreek dit, herhaling. 
- Verdeel onderling de volgende personen: Paulus, Petrus, Zacheüs, Ananias en Safira, 

kamerling uit Ethiopië. Schrijf op wat voor hen verlies en winst was toen zij Jezus gingen 
volgen., gevangenbewaarder van Filippi en de bezeten slavin. Zoek er de bijbeltekst bij. 
Gebruik dit bij onderstaande opdracht. 

- Zoek of maak afbeeldingen die passen bij deze les. Gebruik ook beelden die genoemd 
worden in de les voor de jongeren (toren + berekening, kruisdrager, vogelnest + zwerver). zie 
onder. 

 
bijbelstudie Luc. 14:25-35 
In dit bijbelgedeelte spreekt Jezus over het volgen van Hem. Hij gebruikt 
verschillende beelden om duidelijk te maken wat Hij zeggen wil. Probeer 
eerst zelf de opbouw van dit bijbelgedeelte te ontdekken. Vergelijk het met 
de structuur hieronder en bespreek de beelden samen. 
Vs. 25-27: Je kunt mijn leerling zijn als je: 

* alles wat je hebt opgeeft 
* je kruis draagt en Mij volgt 

Reken verlies/winst maar eens uit. vs. 28-35. 
- Maak een lijstje van de beelden die genoemd worden. 
- Zet achter elk beeld wat Jezus je hier leren wil. Wat leer je van dit beeld? 
- Kun je dit toepassen op je eigen geloof? 

 
opdrachten 
*Volgen in de bijbel. Gebruik de gegevens uit de voorbereiding. Bespreek samen wat mensen als 
Paulus, Petrus, Zacheüs, Ananias en Safira, kamerling uit Ethiopië moesten opgeven toen zij Jezus 
gingen volgen en wat hun winst was. Maak het heel concreet. 
Ga het vervolgens ook na voor je eigen leven.  

- Wat moet je opgeven? Waarom? Hoe vind je dat?  
- Wat kost het je aan tijd, inspanning, geld, en andere zaken om Jezus te volgen? 
- Wat ‘levert het op’? NB niet alleen praten over de winst straks, het feit dat je in de hemel bij 

God mag wonen. Ook nu leef je al als kind van God. Je mag Hem als Vader kennen, God 
zorgt elke dag voor je. God geeft je zijn woord om te lezen, Hij spreekt tot je. Je ontvangt 
broeders en zusters in geloof. enz. 

Lees vervolgens Hebr. 12:1-3. Wat valt je op? Wat vind je het mooiste deel van deze drie verzen en 
waarom? Kun je deze tekst gebruiken in de geschiedenis van de mensen die boven genoemd staan? 
 
*Bekijk de afbeelding bij ‘nauwgezet’ op de volgende pagina, wat leert het je over volgen? 
 
*Gebruik de platen en afbeeldingen uit de voorbereiding of kijk welke beelden in de jongerenmap 
genoemd worden. Wat leer je van deze beelden over volgen? Kun je dat ook toepassen op geloven? 
Maak het concreet: over de Leider die je volgt, de weg die je gaat, wat je zelf moet doen, wat het voor 
je betekent aan winst en verlies enz.  
Gebruik evt. ook de herhalingsinfo van blok 8. 
 
*Interview een ouderling over ‘volgen’. Bedenk samen vragen en doe verslag over het gesprek of 
nodig hem uit op jullie avond.  
 
*Gebruik het invulblad ‘volgen’ van de volgende pagina. Bespreek dat God al kiest ‘voor de 
grondlegging van de wereld’. Bij je doop spreekt Hij zijn beloften naar jou persoonlijk uit. 

thuis verder werken en/of toetsen 

leren Hebr. 12:1-3, lezen 21.4 
opdrachten uitvoeren volgens actieplan. (zie de voorbereidende opdrachten bij 21.3) 

 
 



Volgen 
Invullen en bespreken: 

God koos 
mij 

ik volg 
Hem 

Wat heeft het God 
gekost dat jij 
volgen mag? 

Wat kost je het 
volgen van 
Jezus? 

Wil je volgen? 

Hoe merk je dat 
God je heeft 
uitgekozen? 

Wanneer heeft 
God je gekozen? 

Hoe wil je volgen? 



Nauwgezet 

Wat leer je van deze afbeelding? 

Wat heeft de titel ‘nauwgezet’ er mee te maken? 
Kun je zelf nog andere trefwoorden er bij bedenken? 
 


