
1 

De Grote Opdracht volgens  
het Johannesevangelie 

http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. 

Let op: deze bespreking is niet dezelfde als deze in de eerder verschenen zondagsschoolstudie1  
over het Johannesevangelie, meer bepaald hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jh20-21.pdf.  

Onderhavig artikel staat op zichzelf en is veeleer op volwassen christenen gericht. 
 

Zo zend Ik ook u! 
(Johannes 20:21) 

 

 

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21) 

“Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld 
gezonden” (Johannes 17:18) 

 
De Vader zond de Zoon op gelijke wijze als de Zoon Zijn discipelen zendt. Als we willen begrijpen 
wat het betekent gezonden te zijn door Christus, moeten we eerst begrijpen wat het voor Christus 
betekende gezonden te zijn door de Vader.  
Hoe werd onze Heer gezonden? Wat was Zijn relatie met Degene die Hem zond (Zijn Zender)? Het 
Evangelie naar Johannes omschrijft helder de betekenis van deze relatie.  
De volgende passages (opgedeeld in 9 categorieën) worden gevonden in het Evangelie van Johan-
nes en spreken van Christus die GEZONDEN werd door Zijn Vader: 

1. Christus werd niet gezonden om Zijn eigen wil te doen maar de wil van Zijn Zender (Johan-
nes 4:34; 5:30; 6:38). Dit is het waar onze Heer naar hongerde: enkel de wil van de Vader vol-
brengen. Evenzo, horen wij vandaag te zeggen: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 
Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34). 

 
1 Zie: http://www.verhoevenmarc.be/johannesevangelie.htm - warm aanbevolen! 
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2. Christus werd gezonden om altijd Zijn Zender welgevallig te zijn (Johannes 8:29). Evenzo, 
zouden wij moeten kunnen zeggen: “Ik doe altijd die dingen die Christus aangenaam zijn” (2 
Korinthiërs 5:9-l1; Efeziërs 5:10; 1 Korinthiërs 7:32; Filippenzen 3:7-8). Paulus’ grote bezorgd-
heid was hij geen mensen zou behagen, maar Christus die hij diende (Galaten 1:10). Een van de 
problemen op het vlak van het zendelingschap is dat onze visie ertoe neigt veel te horizontaal te 
worden in plaats van vertikaal: mens-georiënteerd in plaats van God-georiënteerd. Als wij meer 
en meer bezorgd worden over het bereiken van mensen, is het mogelijk minder en minder be-
zorgd te worden over het behagen van God. Als gevolg daarvan zouden we zelfs kunnen begin-
nen trachten mensen te bereiken op manieren die God niet aangenaam zijn. Mochten we nooit 
vergeten dat het onze PRIMAIRE ZENDING is God te behagen die ons heeft gezonden, opdat 
we op een dag mochten horen: “GOED GEDAAN, goede en trouwe slaaf” (Mattheüs 25:21, 
23)! 
3. Christus werd niet gezonden om Zijn eigen heerlijkheid te zoeken, maar de heerlijkheid van 
Zijn Zender (Johannes 7:18). Christus zocht geen erkenning, lof of aandacht voor Zichzelf maar 
voor de Vader. Hij was een getuige van de Vader en wees consistent op Hem. Evenzo, zouden 
wij geen erkenning en lof willen zoeken voor onszelf. Onze levens moeten de aandacht trekken, 
niet voor de lelijkheid van ons ego maar voor de schoonheid van de Heer Jezus die ons zond. 
Wij zijn ZIJN getuigen! Onze levens horen duidelijk op Hem te wijzen (Handelingen 1:8; Jesaja 
43:10). Zoals Johannes de Doper eens zei: “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 
3:30) 
4. Christus werd in de wereld gezonden om Zijn onzichtbare Zender te vertegenwoordigen (Jo-
hannes 5:37 en vergelijk Johannes 1:18). Evenzo, werden wij in de wereld gezonden om de on-
zichtbare Christus te vertegenwoordigen (2 Korinthiërs 5:20). De wereld kan Jezus vandaag niet 
zien (“u zult Mij niet meer zien”, Johannes 16:10), maar zij kunnen Zijn gelovigen zien, name-
lijk Zijn Lichaam, de Kerk die nog steeds op aarde is (1 Timotheüs 3:15-16). Christus zou moe-
ten gezien worden in Zijn gelovigen vandaag. Hoe verschrikkelijk is het dan dat de grote meer-
derheid van wat zich vandaag “christen” noemt eerder een beeld van vlees en duivel laat zien! 
Wat een schande! 
5. Christus werd in de wereld gezonden opdat mensen, door Hem te zien, Zijn Zender zouden 
zien (Johannes 12:44-45). Als mensen Christus zagen dan zagen zij eigenlijk God de Vader, 
volgens Johannes 14:9. Evenzo, als mensen naar onze levens zien zouden zij onze Zender, onze 
Heer Jezus moeten zien (Galaten 2:20: “Christus leeft in mij”; 4:19: “totdat Christus gestalte in 
u krijgt”; 5:22-23; 1 Korinthiërs 13:4-7). De wereld hoort Christus-gelijkende gelovigen te zien 
(vergelijk 2 Korinthiërs 3:18)! 
6. Christus werd in de wereld gezonden, niet met Zijn eigen woorden en leer, maar met de 
woorden en leer van Zijn Zender (Johannes 3:34; 7:16; 12:49-50). De Heer Jezus was niet origi-
neel in Zijn leer. Alles wat Hij leerde kwam van de Vader! Evenzo, heeft de levende Christus 
ons gezonden, niet met onze eigen boodschap maar met het evangelie van Christus, om gelovi-
gen te leren onderhouden alles wat Christus heeft bevolen (Mattheüs 28:19-20). De taak van een 
heraut is niet origineel te zijn maar om gewoon de boodschap te annonceren van de koning. Wij 
ook zijn HERAUTEN van de Koning der koningen die Zijn boodschap dragen (Markus 16:15; 2 
Korinthiërs 5:19-20; 2 Timotheüs 4:1-2). De boodschap komt van God. God zei het, wij moeten 
ze afleveren. 
7. Christus kon niets doen los van Zijn Zender (Johannes 5:30). Hij was geheel afhankelijk van 
Zijn hemelse Vader. Evenzo, zijn wij geheel afhankelijk van onze Zender, en los van Hem kun-
nen wij niets doen (Johannes 15:5). Hij die ons zendt is Degene die ons in staat moet stellen el-
ke stap op de voor ons bepaalde weg af te leggen! 
8. Christus was niet alleen, Zijn Zender was met Hem (Johannes 8:16, 29). Evenzo, is Degene 
die ons gezonden heeft constant bij ons. Jezus zei: “En zie, Ik ben met u al  de  dagen, tot de 
voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20 en vergelijk Markus 16:20 en Hebreeën 13:5). Hij 
die ons zond is dus altijd bij ons. 
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9. Christus was druk bezig met het doen van het werk van Zijn Zender (Johannes 4:34; 9:4) en 
wanneer Zijn werk af was, ging Hij naar huis, naar Zijn Zender (Johannes 7:33; 16:5). Evenzo, 
moeten wij “altijd overvloedig in het werk van de Heere” zijn (1 Korinthiërs 15:58), en wanneer 
ons werk beëindigd is zullen ook wij naar huis gaan om bij onze Zender te zijn (Johannes 14:3; 
17:24; Filippenzen 1:23; 2 Tim.4:6-8). “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is 
voor mij winst. … Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan 
en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:21, 23; 2 Korinthiërs 5:8). 

Als we de grote opdracht van Johannes 20:21 in beschouwing nemen, kunnen we slechts één ding 
zeggen: “Heer, wie is geschikt voor deze dingen? Hoe kunnen wij dat doen? Ik schep behagen in 
deze opdracht maar hoe het goede te doen vind ik niet”. 
Hoe kan dit dan gedaan worden? Als we het Evangelie naar Johannes bestuderen ontdekken we iets 
verbazingwekkends. Niet enkel heeft Christus ons gezonden, Hij heeft ook Iemand anders gezon-
den: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de 
Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden” (Johannes 
16:7). Los van de Heilige Geest van God zouden wij onze opdracht nooit kunnen vervullen. Enkel 
van Hem kunnen wij de KRACHT ontvangen om Christus op correcte wijze te vertegenwoordigen 
(Lukas 24:49; Handelingen 1:89). Vandaag heeft elke gelovige de Heilige Geest (Romeinen 8:9; 
Johannes 7:38-39) in welker volheid wij voortgaan om de Woorden van onze Heer te vervullen: 
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21). 

 
 

 
 
Bestudeer hier het gehele Evangelie naar Johannes (gericht op jongeren, maar evenzo geschikt 
voor volwassenen en alle zoekenden): http://www.verhoevenmarc.be/johannesevangelie.htm  
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