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1. Inleiding 
 
In deze serie denken wij met elkaar na over discipelschap. Wat is een discipel, wat 
houdt discipelschap in en waarom is discipelschap belangrijk? In deze les beginnen 
wij bij het begin: de ontmoeting met de Meester, de Heer Jezus. Wij kijken naar 
de eerste ontmoeting en het prille enthousiasme van de eerste discipelen aan de 
hand van Jh 1:19-52. Wat kunnen wij daarvan leren? Ook al heeft onze eerste 
ontmoeting met de Heer Jezus al lang geleden plaatsgevonden, is de Heer Jezus 
nog steeds voor ons Wie Hij voor hen was? Wie is Hij toch in Wie wij ons vertrouwen 
hebben gesteld? Kennen wij Hem nog werkelijk? Leven wij nog in overgave aan 
Hem? 
 
Schriftgedeelte: Jh 1:23, 26-27, 29-43 
 
2. Het grote verhaal: discipelschap, Israël en de wereld 
 
Als gelovigen kunnen wij niet om discipelschap heen. Het evangelie en 
discipelschap, de Heer Jezus en Zijn discipelen horen onlosmakelijk bij elkaar. Wij 
zouden kunnen denken dat discipelschap een heel persoonlijk verhaal is tussen mij 
en de Heer Jezus, alleen ik de leerling en Hij de Meester. Dat zou een vergissing 
zijn. Discipelschap is natuurlijk een persoonlijk verhaal, de Heer Jezus riep 
individuele mensen om Hem te volgen, maar tegelijkertijd is discipelschap ook de 
vorming van een nieuwe gemeenschap die naar buiten toe, op de wereld gericht is. 
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Eén van de eerste dingen die de Heer Jezus deed, was twaalf mannen uitkiezen, 
die Hem gedurende de drie jaar dat Hij op aarde was, overal volgden. Het aantal 
van twaalf discipelen was een symbolische verwijzing naar de twaalf stammen van 
Israël. Aan deze twaalf mannen begon de Heer Jezus gaandeweg duidelijk te 
maken Wie Hij was, waarom Hij gekomen was, wat Hij moest doen en wat het 
betekende om een dienaar van Zijn koninkrijk te zijn. Wij zouden kunnen zeggen 
dat de Heer Jezus door Zijn discipelen uitbeeldde wat God van Israël vroeg. Zij 
moesten zijn zoals Israël bedoeld was. Zij vormden een nieuwe gemeenschap rond 
de Heer Jezus en waren een voorbeeld voor het volk. Daarom konden zij ook 
vervolging verwachten van de leiders van dit volk die hier heel anders over dachten 
(Mt 5:11; 10:17-23).  
 
Deze nieuwe gemeenschap was niet alleen als voorbeeld bedoeld voor het volk 
Israël. De Heer Jezus voorzegt al vroeg dat Zijn discipelen voor Hem tot een 
getuigenis zullen zijn voor Israël en de volken (Mt 10:18). Dat is ook precies wat wij 
de discipelen zien gaan doen in het boek Handelingen. Het is belangrijk om op te 
merken dat God altijd de hele wereld en alle volken op het oog heeft gehad. Israël 
was geroepen tot zegen en tot een licht voor alle volken.1 Dat begon met de 
roeping van Abraham die door de Here God gekend was, ‘opdat hij gebieden zou 
dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg van de Heer zouden bewaren door 
gerechtigheid en recht te doen’ (Gn 18:19). De weg van de Heer gaan, wandelen 
met God. Dat is discipelschap in de bewoordingen van het Oude Testament. 
 
Toen de Heer Jezus Zijn discipelen riep, kwam het verhaal van Israël en de wereld 
in een nieuwe fase. Wij zouden kunnen zeggen dat de komst van de Heer Jezus het 
hoogtepunt, de climax, de vervulling van dit verhaal was. Maar nu lopen we op de 
zaken vooruit, want eerst willen we teruggaan naar het allereerste begin, de 
eerste ontmoeting tussen de Heer Jezus en Zijn discipelen, de eerste keer dat zij 
moeten hebben beseft dat er iets groots voor hun ogen gebeurde, dat er Iemand 
was gekomen die Zijn gelijke niet kent. 
 
3. De Heer Jezus kennen is genade 
 
Er gebeurde iets groots en toch herkenden slechts weinigen dit. Er was Iemand 
verschenen die de wereld en haar lot voorgoed zou veranderen en toch hadden 
slechts weinigen dit door. Met onderstaand kleine verhaal kan dit geïllustreerd 
worden. 
 

Een beroemde meesterviolist trad op in een gerenommeerd orkestgebouw. Een 
toegangskaartje kostte minstens honderd dollar en de zaal was helemaal uitverkocht toen 
hij speelde. Iedereen wilde deze wereldberoemde violist horen. De dag na dit optreden 
begaf deze violist zich in zijn oude kleren naar een metrostation in de stad, waar hij in een 
hoekje van de hal ging staan spelen. Slechts enkele mensen stopten vluchtig en wierpen wat 
geld in zijn koffer. Niemand merkte op dat hij een geniale compositie van Bach speelde. 
Niemand had oog voor de peperdure Stradivarius waarop hij speelde. Niemand herkende de 
meester. 

 

                                                 
1
 Zie Groeien in het Woord: Deuteronomium en Jona; Gn 12:1-3; Gn 18:18-19; Gn 22:18; Js 49:5; 51:4; Hd 

3:25; Rm 2:19. 
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Dit verhaal, dat echt is uitgevoerd als experiment2, is tekenend voor hoe blind wij 
geestelijk kunnen zijn. Dat gold niet alleen voor het volk Israël toen, maar ook voor 
ons nu, zelfs als wij de Heer al lang kennen. Als ik de vergelijking mag trekken: op 
zondag kunnen wij fantastische ontmoeting hebben met God, vergelijkbaar met 
een weergaloos concert, maar hoe vaak haasten wij Hem doordeweeks in een 
metrostation gejaagd voorbij, zonder oog voor Hem te hebben? Misschien nog 
scherper, zo vaak roepen wij: Here God, werk! Laat Uw kracht zien! Maar zouden 
wij het werkelijk herkennen als God begint te werken? Zouden wij Hem zelf 
herkennen als Hij aan ons verscheen? 
 
Dit is ongeveer ook wat er speelde toen de Heer Jezus aan Zijn bediening op aarde 
begon. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld 
heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet 
aangenomen’ (Jh 1:10-11). Niet alleen het volk Israël (‘het zijne’) heeft Hem niet 
aangenomen, maar ook de wereld heeft Hem niet gekend. Daarom is het genade als 
God aan ons openbaart Wie de Heer Jezus is (‘vlees en bloed heeft je dat niet 
geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is’, Mt 16:17). De eerste 
discipelen hadden deze genade ontvangen. Zij herkenden, heel pril en nog heel 
onvolkomen, de Meester. Dat wij de Heer Jezus kennen of mogen leren kennen is 
genade van God die Hij ons door de openbaring van Zijn Geest heeft geschonken.  

 
4. Wat is een discipel? 
 
Het herkennen van de Heer Jezus (weten Wie Hij is) en discipelschap (Hem volgen) 
hebben alles met elkaar te maken. Discipel betekent leerling. Bij een leerling 
denken wij aan iemand die met een zekere vrijblijvendheid lessen volgt. De 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal en het doel is dat hij 
uiteindelijk een nuttige bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dit idee van een 
leerling moeten wij bijstellen wanneer wij spreken over een discipel in de Bijbelse 
betekenis.   
 
Iemand werd een discipel wanneer hij zich voegde bij een meester en hem volgde. 
Het allereerste kenmerk van een discipel was dat hij zich volledig richtte op zijn 
meester. Hij herkende namelijk in hem iemand die door God gezonden was, 
iemand die hem de weg van God kon wijzen, kon uitleggen en kon voorgaan (vgl. 
Gn 18:19). Het ging niet alleen om het vergaren van kennis, maar om het leren van 
wijsheid. Het draaide allemaal om de vraag: hoe kan ik de Here God dienen?  
 

De vrees voor de Heer is namelijk het begin van kennis en van wijsheid (Sp 1:7; 9:10).  

 
Een discipel gaf zich over aan zijn meester en had maar één doel: worden als hij. 
Zoals hij wandelt op Gods weg, zo wil ik wandelen op Gods weg. Zoals hij is, zo wil 
ik zijn. De kerntekst van deze studie is: ‘Een discipel is niet boven zijn meester, en 
een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn 
meester, en de slaaf als zijn heer’ (Mt 10:24-25). 
 

                                                 
2
 CIP, 29-02-2012 ‘Wat de mensheid kan leren van een violist’ n.a.v. The Washington Post, 08-04-2007 ‘Pearls 

Before Breakfast’. 
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Worden als de Meester. Dat is de kerndefinitie van discipelschap. Natuurlijk maakt 
een discipel, net als een leerling tegenwoordig, hierbij ook een persoonlijke 
ontwikkeling door en gelooft hij ook uiteindelijk een nuttige bijdrage te leveren 
aan de samenleving – dienst aan God betekent namelijk zegen voor de wereld –, 
maar het grote verschil met ons idee van een leerling is dat een discipel zich 
volledig richt op de Meester. De Meester is het voorbeeld. De Meester is het doel.  
 
De belangrijke vraag deze les is: wat zagen de discipelen in de Heer Jezus? Wat 
openbaarde de Vader aan hen? Wie herkenden zij in Hem dat zij Hem als discipel 
gingen volgen? Waarom stelden zij hun vertrouwen in Hem als de Meester? Om 
terug te komen op het verhaal over de meesterviolist: wat deed hen stoppen in de 
metrohal en Wie herkenden zij daar? Wie is Hij toch? 
 
5. Wie is Hij toch? 
 
Nadenken over Wie de Heer Jezus is, is waardevol. Zo makkelijk vormen wij ons 
eigen beeld van Hem. Wij kunnen van Hem maken wat wij willen, van een bijna 
onaantastbare icoon aan de muur tot een hippe, toffe vriend die verdacht veel 
trekken van onszelf heeft. Nogmaals: zouden wij Hem herkennen? Kennen wij Hem 
goed genoeg om Hem ook te herkennen? Het is zo belangrijk dat wij luisteren naar 
het getuigenis van het Woord van God (‘…(de Schriften) zijn het die van Mij 
getuigen’, Jh 5:39) en van de Heilige Geest (‘…de Geest…zal…van Mij getuigen’, Jh 
15:26) om de Heer Jezus te kennen zoals Hij werkelijk is. Wat kunnen wij beter 
doen dan hiervoor teruggaan naar het begin van het evangelie, het moment dat de 
eerste discipelen voor het eerst kennismaakten met de Heer Jezus? 
 

De vraag naar Wie de Heer Jezus is, blijkt trouwens een belangrijke vraag te zijn die vaak 
terugkomt in de evangeliën. De Heer Jezus vraagt zelf aan Zijn discipelen: Wie zeggen de 
mensen dat de Zoon des mensen is? Wie zegt u dat Ik ben? (Mt 16:13, 15). De hele stad 
Jeruzalem vroeg na Zijn intocht: Wie is Deze? (Mt 21:10). De Heer Jezus lieten de demonen 
niet toe te spreken, omdat zij wisten Wie Jezus was (Mk 1:34 vgl. Mk 1:24). De 
schriftgeleerden vroegen zich bezorgd af: Wie is Hij dat Hij zonden vergeeft? (Mk 2:7 vgl. Lk 
7:49). De discipelen vroegen zich bevreesd af: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee 
Hem gehoorzamen? (Mk 4:41). Herodes vroeg bezorgd: Wie is Deze van Wie ik zulke dingen 
hoor? (Lk 9:9). Zacheüs wilde zien Wie Jezus wel was (Lk 19:3). De Joden vroegen: Wie bent 
U? (Jh 8:25) en verweten Hem later: Wie maakt U Zichzelf? (Jh 8:53). De menigte vroeg aan 
de Heer Jezus: Wie is die Zoon des Mensen? (Jh 12:34). Na Zijn opstanding was het de 
discipelen duidelijk. Niemand van hen durfde Hem te vragen: Wie bent U? daar zij wisten 
dat het de Heer was (Jh 21:20). 

 
Het evangelie begint met het optreden van Johannes de Doper. Na een lange 
periode van stilte stond er eindelijk weer een profeet op in de traditie van het 
Oude Testament. Uit de gebeurtenissen rond Johannes de Doper kunnen wij veel 
afleiden. Er leefde een sterke verwachting onder het volk. Het ‘hele Judese land 
en alle Jeruzalemmers liepen uit’ (Mk 1:5) om hem te horen en dat niet alleen, ook 
om zich door hem te laten dopen waarbij zij hun zonden beleden (Mt 3:6). Er was 
een ware opwekking gaande en het volk meende ook dat er iets groots gaande was. 
Zij dachten dat Johannes de Doper Elia was die komen zou (Ml 4:5) of de profeet 
die Mozes voorzegd had (Dt 18:15) of zelfs de Christus (een verwachting die vooral 
was ontstaan in de lange, stille periode tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament). De boodschap van Johannes de Doper was spannend: ‘Bekeert u, want 
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het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen’ (Mt 3:2). De tijd is er klaar voor, 
het koninkrijk kwam eraan. Nu zal de Here God komen om Koning te zijn. 
 

 5.1 Jezus erkennen als Heer betekent Hem erkennen als God 
 

Toen de leiders van het volk Johannes bevroegen over wie hij was, deed 
Johannes maar één ding: hij wees op de Heer Jezus. Johannes de Doper gaf een 
geweldig getuigenis van de Wie van de Heer Jezus, wat misschien maar weinig 
mensen toen hebben begrepen. Nadat hij ontkend had dat hij Elia, de profeet 
of de Christus was, zei hij van zichzelf: ik ben de stem van een roepende in de 
woestijn: ‘Maakt de weg van de Heer recht!’ (Jh 1:23). Wij zouden hier 
makkelijk overheen kunnen lezen, omdat wij bij ‘de Heer’ gelijk aan de Heer 
Jezus denken, maar de Joodse luisteraars zullen het citaat uit Js 40:3 herkent 
hebben, waar Jesaja schrijft: ‘Bereid de weg van de Heere…een gebaande weg 
voor onze God.’ 
 

Maleachi schreef een vergelijkbare profetie: ‘Zie, Ik zend Mijn engel (in de betekenis 
van ‘bode’ of ‘boodschapper’), die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn 
tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent...’ (Ml 3:1). 

 
Johannes zei dat hij de weg van de Here God bereidde en vervolgens wees hij 
op de Heer Jezus: ‘Hij die na mij komt’, ‘die mij vóór is’ (‘voorrang’ heeft, 
belangrijker is) en ‘die eerder was dan ik’ (Jh 1:15, 30). Dat laatste is menselijk 
gesproken vreemd, want Johannes werd zes maanden eerder dan de Heer Jezus 
geboren (Lk 1:36). Johannes bereidde de weg van de Here God en over deze 
weg kwam de Heer Jezus aan. De Heer Jezus is God zelf. We kunnen zeggen dat 
de Heer Jezus deed wat de Here God beloofd had te doen. Gods beloften in het 
Oude Testament worden in het Nieuwe Testament vervuld, ingelost door de 
Heer Jezus. Dat is het indrukwekkend getuigenis van Johannes de Doper.  
 
Het volk had een sterke verwachting dat de Here God zelf zou terugkeren (dat 
‘het koninkrijk van God nabij’ was), maar dit hadden zij nooit gedacht. Om het 
zo te zeggen: zij zaten vooraan in de orkestzaal om de Here God aan het werk 
te zien, maar herkenden Hem niet in de metrohal. Wanneer wij nadenken over 
het ontmoeten van de Heer Jezus dan zullen wij ons moeten beseffen Wie wij 
ontmoeten: God zelf Die mens geworden is. Johannes erkende de grootheid van 
de Heer Jezus. Hij stelde Hem ver boven hem in belangrijkheid: Hij die boven 
ieder mens verheven is (vgl. Jh 3:31), die voor iedereen was (vgl. Jh 8:58), de 
Heer is God die komen zou (vgl. Js 40:3; Ml 3:1). Als eerste zullen wij als 
discipelen leren dat ‘Jezus is Heer’ belijden betekent dat Hij het voortaan voor 
het zeggen heeft in ons leven, omdat Hij ‘onze Heer en onze God’ (Jh 20:28) is. 
Jezus erkennen als Heer betekent Hem erkennen als God. 

 

 5.2 Jezus erkennen als Lam van God betekent Hem erkennen als Verlosser 
 

Nadat Johannes de Doper de weg bereidt had, wees Hij de Heer aan. De weg 
was gebaand en de Heer verscheen, niet in volle glorie en schitterende 
majesteit, maar als Lam dat de zonde van de wereld wegneemt (Jh 1:29, 36). 
Wat een onverwachte wending. 
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Het volk Israël verwachtte dat de Here God zelf zou verschijnen. Zij 
verwachtten ook dat hun zonden vergeven zouden worden. De vergeving van 
zonden zou hun herstel (de definitieve terugkeer uit ballingschap) betekenen.3 
Het beeld van een lam was een bekend beeld voor het volk Israël. Het 
herinnerde hen aan het lam dat moest sterven in de plaats van de eerstgeboren 
zoon (Ex 12 vgl. Gn 22), aan de twee lammeren die twee keer per dag moesten 
worden geofferd voor het volk (Ex 29:38) en ook aan de andere offerlammeren 
die stierven in de plaats van de zondaar (Lv 1-7). Maar wie had ooit verwacht 
dat de Here God zelf zou verschijnen als Lam en dat Hij niet alleen de zonde 
van het volk Israël zou wegnemen maar  zelfs die van de hele wereld? Ook hierin 
zien wij dat Gods plan weliswaar via Israël gaat maar uiteindelijk de wereld op 
het oog heeft. 
 
Met dit krachtige getuigenis neemt Johannes een voorschot op de explosieve 
kracht van het evangelie door op de dood die de Heer Jezus zou ondergaan en 
op de betekenis hiervan te wijzen. Net zoals het offerlam stierf voor de zonden 
van het volk, zou de Heer Jezus sterven voor de zonden van het volk en zelfs 
van de wereld. Dit is geen algemene waarheid waar we onaangedaan omheen 
kunnen lopen, maar dit heeft alles te maken met onszelf. De offeraar moest 
zijn hand op de kop van het offerdier leggen en zich zo vereenzelvigen, 
identificeren met het dier dat zou sterven (Lv 1:4; 3:2, 8; 4:4, 24, 29, 33). 
Daarmee gaf hij eigenlijk aan: dit dier neemt mijn plaats in. Zo zullen wij ook 
onze hand op de Heer Jezus moeten leggen en erkennen dat Hij onze plaats 
heeft ingenomen, dat Hij voor ons tot zonde gemaakt is (2Kor 5:21) en dat Hij 
in onze plaats is gestorven. Jezus erkennen als Lam van God betekent erkennen 
dat je een zondaar bent die vergeving van de schuld nodig heeft, die verzoening 
met God nodig heeft en die verlossing uit de macht van de zonde nodig heeft. 
Jezus erkennen als Lam van God betekent aanvaarden dat Hij is gestorven voor 
onze vergeving (Hb 10), dat wij door Hem verzoend zijn met God (2Kor 5:18-21) 
en dat Hij ons heeft verlost uit de macht van de zonde (Rm 6). Jezus erkennen 
als Lam van God betekent Hem erkennen als Verlosser. 

 

 5.3 Jezus erkennen als Zoon van God betekent naar Hem luisteren 
 

Soms lijkt het alsof het evangelie beperkt wordt tot de boodschap dat de Heer 
Jezus voor onze zonden is gestorven, terwijl de Bijbel zo veel meer van Hem 
getuigt en zo veel meer aan Zijn volgelingen belooft (en van hen vraagt!).  
 
Dit wordt duidelijk uit het derde getuigenis van Johannes. De Heer Jezus liet 
Zich door Johannes dopen (Mt 3:13-17). Opmerkelijk genoeg zei Johannes dat 
hijzelf de Heer Jezus niet kende (Jh 1:31, 33) maar toen hij zag dat de Geest op 
Hem neerdaalde, was dit het teken, de bevestiging (want Johannes wist het al, 
Mt 3:14-16) dat Hij het was voor Wie hij de weg bereidde, dat Hij het was Die 
met de Heilige Geest zou dopen en dat Hij de Zoon van God is. De Heer Jezus 
wordt dus bijzonder bevestigd als Zoon van God doordat bij Zijn doop de Heilige 
Geest op Hem neerdaalde. God de Vader zond Zijn Zoon en bevestigde dit door 
Zijn Geest (vgl. Jh 3:34). 

                                                 
3
 Js 40:1-2; 43:25-44; 52:1, 3; 53:5-6, 11-12; 54:1, 3, 8: 55:7, 12; Jr 31:31-34; 33:4-11; Kl 4:22; Ez 36:24-26, 33; 

37:21-23; Dn 9:16-19; Jesus and the Victory of God, N.T. Wright (p 268-271) 
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Bij de doop van de Heer Jezus klonk een stem uit de hemel die zei: ‘deze is 
mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Mt 3:17). In het 
Johannesevangelie klinkt geen stem uit de hemel, maar is het Johannes de 
Doper die getuigt dat de Heer Jezus de Zoon van God is (Jh 1:34). Deze 
bevestiging van de Heer Jezus als Zoon van God is belangrijk, omdat het ons 
oproept naar Hem te luisteren. Bij de verheerlijking op de berg spreekt God de 
Vader namelijk opnieuw deze woorden en voegt Hij er aan toe ‘hoort Hem’ (Mt 
17:5). Luister naar de Zoon, dat is wat God de Vader wil dat wij doen. Daarom 
wijst Johannes de Doper ook van zichzelf af en wijst hij op de Heer Jezus (‘Hij 
moet meer maar ik minder worden’, Jh 3:30): Hij is de Heer, Hij is de Zoon, 
naar Hem moeten wij luisteren, Hem moeten wij volgen. Waarom? Omdat de 
Zoon ‘het beeld van de onzichtbare God’ is (Kol 1:13, 15) en omdat God ons 
bestemd heeft ‘aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Rm 8:29). 
Luister naar Hem om Gods woorden te horen. Luister naar Hem om te komen tot 
de bestemming die God voor ons heeft.  
 
Dit drievoudige getuigenis van Johannes de Doper (Hij is de Heer, Hij is het Lam 
van God, Hij is de Zoon van God) betekent niet alleen vergeving van onze 
zonden, maar ook vervulling met de Heilige Geest. Als Lam van God neemt de 
Heer Jezus onze zonden weg en rechtvaardigt Hij ons. Als Doper met de Heilige 
Geest vult Hij ons en schenkt Hij ons kracht om Hem te volgen.4 Later zendt de 
Heer Jezus Zijn discipelen ook met de belofte van de Heilige Geest (Mt 10:20; 
Jh 20:21-23; Hd 1:8 vgl. Jh 7:37-39). Zo stelt ons in staat Hem te gehoorzamen 
(Hij is de Meester) en te dienen in Zijn koninkrijk (Hij is de Messias). Jezus 
erkennen als Zoon van God betekent naar Hem luisteren. 

 

 5.4 Jezus erkennen als Meester betekent Hem in alles volgen 
 

Direct nadat Johannes de Doper deze woorden over de Heer Jezus had 
uitgesproken, begonnen twee discipelen (van Johannes zelf) de Heer Jezus te 
volgen. De Heer Jezus merkte dit en draaide zich om. Wat zoeken jullie (wat 
zoeken jullie in Mij, wat willen jullie van Mij?)? vroeg Hij hen (Jh 1:38). De twee 
mannen spraken Hem hierop aan als ‘Rabbi’ (Meester) en antwoordden zij dat 
zij bij Hem wilden zijn en blijven (Jh 1:39-40). Dat is precies wat een discipel 
wil: bij zijn meester zijn en alles van hem leren, in woord en in daad. Hij volgt 
zijn meester op de voet. Hij kijkt hoe zijn meester in de alledaagse dingen leeft 
naar Gods woord en probeert hem daarin na te doen. Een discipel ‘wentelt zich 
in het stof van zijn meester’. Hij volgt hem zo dicht dat het opstuivende stof 
aan zijn kleren blijft hangen.  
 

De Heer Jezus was niet de enige Rabbi of Meester met discipelen, Johannes de Doper 
had bijvoorbeeld ook discipelen (Jh 3:24).  

 
Nogmaals: discipelschap gaat niet alleen over vergeving (Hem erkennen als Lam 
van God) maar ook over vertrouwelijke omgang (bij Hem zijn) en verandering 
(worden als Hij). De Heer Jezus roept ons niet alleen op om in Hem te geloven 

                                                 
4
 New Spirit Filled Life Bible, p 1445 
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maar vooral ook om Hem te volgen. Jezus erkennen als Meester betekent Hem 
in alles volgen. 
 

Scherp verwoord: ‘Jezus zoekt geen bewonderaars, die applaudisserend langs de kant 
staan. Hij zoekt volgelingen!’ 5 De Heer Jezus is de Heer én het Lam, de Zoon van God 
én de Meester. Daarom zou ik willen toevoegen dat wij inderdaad geen 
applaudisserende bewonderaars langs de kant kunnen blijven, maar dat wij de Heer 
Jezus applaudisserend volgen. 

 

 5.5 Jezus erkennen als Messias betekent Hem dienen 
 

Wij hebben Hem gevonden! (Jh 1:42, 50). Andreas haastte zich naar zijn broer 
Simon en bracht hem bij Jezus. Filippus werd door de Heer Jezus gevonden en 
kreeg de opdracht Hem te volgen. Filippus vond op zijn beurt Nathanaël en riep 
het uit: Wij hebben Hem gevonden! Kom en zie! (Jh 1:46-47). Mannen die hun 
broers meeslepen naar Jezus omdat zij in Hem de Messias hebben herkend 
(vergelijkbaar met vaders die hun zonen de weg van de Heer onderwijzen, Gn 
18:19). 
 
Waarom waren de eerste discipelen zo enthousiast? Omdat zij geloofden dat de 
tijd van herstel was aangebroken, herstel voor Israël en daarmee uiteindelijk 
ook voor de wereld. De eerste discipelen herkenden de vervulling van Gods 
beloften in de Heer Jezus: Hij is Degene over Wie Mozes en de profeten 
geschreven hadden, de Messias, de Zoon van God, de Koning van Israël (Jh 1:42, 
46, 50). Al snel zouden zij de heerlijkheid van de Koning zien (Jh 2:11) en de 
tekenen van genezing, bevrijding en vergeving, die daar zichtbaar worden waar 
God regeert. Met hun prille enthousiasme stelden zij al hun vertrouwen in Hem. 
Dat de eerste discipelen in de Heer Jezus de Messias herkenden, betekent dat 
zij niet alleen geloofden dat het koninkrijk van God nabij was, maar ook dat de 
Koning zelf was verschenen. De Messias, Gods Gezalfde, de door God 
aangestelde Koning (vergelijk het Oud-Testamentische gebruik om priesters, 
profeten en koningen te zalven).  
 
De eerste discipelen beseften toen nog niet goed dat de Zoon van God ook de 
Zoon van de mensen is (Jh 1:52) die veel moest lijden, die verworpen en zelfs 
gedood zou worden en die na drie dagen zou opstaan (Mk 8:31). Gaandeweg 
zouden zij dit ontdekken. Zij zouden leren dat het herstel dat de Messias zal 
brengen via de weg van het kruis en de opstandig loopt en met vallen en 
opstaan zouden zij leren om trouw te blijven aan hun Meester en te dienen in 
Zijn koninkrijk. Wij willen ook leren om de Heer Jezus te volgen, zelfs als wij 
omwille van Hem moeten lijden. Wij willen ook leren Hem op de voet te volgen 
om te zien wat zoeken naar Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid betekent. Wij 
willen ook anderen enthousiast maken om de Heer Jezus te volgen. Wij willen 
ook leren om trouw en toegewijd te blijven aan de Meester en Hem als Koning 
te dienen. 

 
 
 
 

                                                 
5
 Tegen de draad. Wat nou, crisis? Christus!, Jan Wolsheimer, p 67 
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6. Samenvattend 
 
Uit het getuigenis van Johannes de Doper en het enthousiasme van de eerste 
discipelen kunnen wij al veel leren over wat discipelschap inhoudt. De bewondering 
voor de Meester staat centraal bij een discipel van de Heer Jezus. Hij is het! Een 
discipel is in de eerste plaats een gelovige, omdat Hij Jezus erkent als Heer. Hij 
aanbidt God Die mens is geworden. Een discipel is ook een leerling, omdat hij naar 
Jezus luistert als Heer. Een discipel is daarnaast een volgeling, omdat hij Jezus 
overal volgt en Hem gehoorzaamt als Heer. Een discipel is daarbij ook een 
vertrouweling, omdat Hij niet alleen luistert naar zijn Meester, of Hem volgt en 
gehoorzaamt, maar omdat hij Hem boven alles liefheeft als Heer. Tot slot is een 
discipel ook een discipelmaker. Andreas sleepte Simon mee en Filippus sleepte 
Nathanaël mee naar de Heer Jezus en deze beide mannen werden ook een discipel 
van de Heer Jezus. Discipelen maken discipelen. Met deze grote opdracht zond de 
Heer Jezus Zijn discipelen ook de wereld in (Mt 28:19). 
 
De discipelen van de Heer Jezus herkenden dat Hij door God gezonden was (de 
Heer, het Lam van God, de Zoon van God, de Meester en de Messias). Zij geloofden 
dat Hij de weg van God kende, wees, voorging en zelfs is (Jh 14:6). Zij wilden 
worden als Hij. Discipelen groeien daarom van vergeving (Hem erkennen als 
Verlosser), naar vertrouwelijke omgang (Hem liefhebben) en verandering (worden 
als Hij). Dat is het uiteindelijke doel: zo vol worden van de Heer Jezus dat ons oog 
alleen op Hem gericht is (vgl. Hb 12:2 NBG). Hij is het doel van de discipel. 
 
Discipel word je niet op eigen kracht en ben je niet in eigen kracht. We hebben 
gezien dat het kennen van de Heer Jezus genade is, omdat de Vader het ons 
openbaart (Mt 16:17). Maar ook het gelovige worden is genade, omdat dit gebeurt 
door de Heilige Geest (Jh 3; 6:63). In de intieme discipelschapstraining op de avond 
voor Zijn lijden en sterven doet de Heer Jezus de belofte dat Hij hen niet als 
wezen zal achterlaten maar dat Hij de Heilige Geest zal zenden (Jh 14:16-17 vgl. 
16:7). De Heilige Geest zal de woorden van de Heer Jezus, waar Zijn discipelen 
naar willen luisteren en die zij willen gehoorzamen, in herinnering brengen (Jh 
14:26). In het volgen van de Heer Jezus zal de Heilige Geest de discipelen in de 
waarheid leiden (Jh 16:13). De Heilige Geest zal de Heer Jezus voortdurend onder 
de aandacht van Zijn discipelen brengen door van Hem te getuigen en Hem te 
verheerlijken (Jh 15:26; 16:14). Een discipel is dus een discipel door de Heilige 
Geest. De vervulling (doop) met (of ontvangst van) de Heilige Geest is daarom een 
wezenlijk onderdeel van het volgen van de Heer Jezus (Jh 1:33; 7:37-39; 20:22). 
 
7. Aan de slag! 
 
Na deze hernieuwde ontmoeting met de Heer Jezus is het goed om opnieuw tijd 
met Hem door te brengen. Op een (hernieuwde) ontmoeting met Hem zal namelijk 
(hernieuwde) overgave volgen. Neem in de komende vier weken een uur per week 
de tijd om samen met de Heer Jezus door te brengen, in de stilte, zonder andere 
mensen en zonder telefoon. Spreek met elkaar van hart tot hart. Vraag de Heilige 
Geest jou daarbij te helpen. Lucht je hart maar wees ook niet bang voor de stilte. 
Je kunt ervoor kiezen om te mediteren op een Bijbelgedeelte, bijvoorbeeld één 
van de persoonlijke ontmoeting die de Heer Jezus met mensen heeft gehad (met 
Nicodemus, Jh 3; met de Samaritaanse vrouw, Jh 4; met de rijke jongeman, Mt 
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19:16-30; met Petrus, Jh 21). Het gaat er niet om dat je lange stukken uit de Bijbel 
leest. Laat je hierbij leiden door de Heilige Geest. Misschien helpt het jou om op te 
schrijven wat deze ontmoeting(en) met de Heer Jezus met je doen en hoe je groeit 
in overgave aan Hem. 


