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Ontmoeting in Galilea – Mattheus 28: 16-20 
 
In dit laatste gedeelte van Mattheus komen we de 
beroemde opdracht van Jezus tegen: ‘Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Een 

opdracht om op weg te gaan, voelt deze dagen heel erg in strijd met het 
advies om toch zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden. 
Maar juist daarom is het een mooie gelegenheid om de woorden er om heen 
eens beter bekijken. Dat kleine woordje ‘dus’ veronderstelt dat er een groot 
verband is van het voorafgaande en de opdracht. 
De leerlingen gaan in op de uitnodiging van Jezus om Hem te ontmoeten in 
Galilea. De streek waar het allemaal begon. Zelfs op de berg waar Jezus de 
Bergrede uitsprak en de zaligsprekingen met hen deelde. Zou alles weer 
worden zoals vroeger? 
Als de leerlingen Jezus zien, dan weten ze dat alles niet meer bij hetzelfde is 
gebleven. Het kruis en de opstanding van Jezus hebben alles anders gemaakt. 
Ze vallen vol aanbidding voor Hem neer. Sommige twijfelen. Dat betekent 
niet gelijk dat ze niet geloofden, maar ze aarzelen en zijn onzeker. Het is te 
groot voor hun hoofd, hart en leven. 
Maar dan gebeurt er iets moois. Jezus komt dichterbij, Hij komt hen 
tegemoet. Hij begrijpt hun gevoelens. Dat is het evangelie van Jezus. Hij is 
‘God is met ons’. Hij komt ons tegemoet. Steeds opnieuw. Ook als wij denken 
dat de afstand te groot is of wij het niet kunnen bevatten. Hij verzekert ons 
dat aan Hem ‘alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde’. 
Vanuit deze nabijheid en deze belofte stuurt Hij ons op weg. Om de ander 
tegemoet te komen. Om er voor de mensen te zijn, zoals Jezus er voor ons is. 
In liefde en barmhartigheid. Met passie voor rechtvaardigheid en vrede. Zo 
wil Jezus er voor ons zijn. En zo worden we ingeschakeld in de komst van 
Gods Koninkrijk. Zo mogen we de ander tegemoet gaan. Door zelf steeds 
leerling te blijven. Met het gebed in ons hart: Uw Koninkrijk kome. 
 

Om nog eens over door te praten: 
Vindt u / vind jij het een zware opdracht, die Jezus ons geeft: Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen …? 
 

Bijbelstudie –  
Waarom zou Jezus zijn leerlingen uitgenodigd hebben op de 
berg waar Hij de Bergrede (Mat 5-7) uitgesproken heeft? 

 
In beweging –  
Wat zou deze week de opdracht: ‘Ga dus op weg’ of ‘kom 
tegemoet’ kunnen betekenen voor de mensen om u / jou 
heen? Voelt u / voel jij je door de huidige maatregelen erg 
beperkt of geven ze ook weer meer mogelijkheden?  

 
Liturgie – Lied 840 
Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Thuis –  
Wat heb je als leerling van Jezus het meest geleerd en hoop je 
dat anderen aan jou merken / zou je het liefst door willen 
geven, zodat anderen ook zo gaan leven? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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