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DISCIPELSCHAP 1 – ONTMOETING EN OVERGAVE  
 
Discipelschap betekent door de Heilige Geest Jezus erkennen als Heer (gelovige), naar 
Hem luisteren als Heer (leerling), Hem gehoorzamen als Heer (volgeling), Hem liefhebben 
als Heer (vertrouweling) en Hem bekendmaken als Heer (discipelmaker).  
De kerntekst voor 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). 
 
Doel van deze les: aan de hand van Jh 1:19-52 de Heer Jezus ontmoeten als Heer, Lam van 
God, Zoon van God, Meester en Messias. De nadruk ligt in deze les op ons geloof in de Heer 
Jezus: Wie is Hij in Wie wij ons vertrouwen hebben gesteld? Als wij Hem beter leren 
kennen, zullen wij ons ook meer aan Hem kunnen overgeven. Zo groeien wij in de eerste 
stappen van discipelschap: ontmoeting en overgave.  
 
(1) Jezus erkennen als Heer betekent Hem erkennen als God 
 
Hoewel het volk Israël hoge verwachtingen had van Johannes de Doper, wees hij alleen 
maar 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). Johannes gaf een geweldig 
getuigenis van de grootheid van de Heer Jezus. Dit blijkt ook uit hoe Johannes zichzelf 
zag: ik ben de stem van een roepende in de woestijn: ‘Maakt de weg van de Heer recht!’ 
(Js 40:3). Niet alleen erkende Johannes de Heer Jezus boven hem in belangrijkheid, hij 
identificeerde de Heer Jezus ook met God zelf: 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). Wat de Here God beloofd heeft zelf te zullen doen (in het OT), doet de Heer Jezus 
(in het NT). 
 
Jezus erkennen als Heer betekent Hem erkennen als God Die mens geworden is. ‘Jezus is 
Heer’ belijden, betekent dat Hij het voortaan voor het zeggen heeft in jouw leven, Hij is 
‘jouw Heer en jouw God’ (Jh 20:28). 
 
(2) Jezus erkennen als Lam van God betekent Hem aanvaarden als Verlosser 
 
Johannes de Doper wijst de Heer Jezus aan als het ‘Lam van God’ (Jh 1:29, 36). Het beeld 
van een lam is voor het volk Israël een herinnering aan het lam dat moest sterven in de 
plaats van de eerstgeboren zoon (Ex 12), 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).  
 
Al aan het begin wijst Johannes op de dood die de Heer Jezus zou ondergaan en op de 
betekenis van Zijn dood. Het lam dat werd geofferd stierf voor de zonden van het volk. De 
Heer Jezus stierf voor onze zonden. 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). 
 
(3) Jezus erkennen als Zoon van God betekent naar Hem luisteren 
 
Na Zijn doop daalde de Heilige Geest op de Heer Jezus neer. Daarbij klonk een stem uit de 
hemel die zei: ‘deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Mt 3:17). 
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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). Dat hij de Heilige Geest op de 
Heer Jezus had zien neerdalen, was voor hem het teken dat de Heer Jezus het was voor 
Wie hij de weg bereidde, dat Hij de Doper met de Heilige Geest en de Zoon van God is (Jh 
1:33). 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 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.  
 
De Heer Jezus wordt bijzonder bevestigd als Zoon van God doordat bij Zijn doop de Heilige 
Geest op Hem neerdaalt. God de Vader zendt Zijn Zoon en bevestigt dit door Zijn Geest 
(Jh 3:34). Later zendt de Heer Jezus Zijn discipelen uit en belooft hen ook de Heilige 
Geest (Jh 7:37-39; 20:21-23; Hd 1:8). Hij is de Doper met de Heilige Geest (Jh 1:33). 
 
(4) Jezus erkennen als Meester betekent Hem in alles volgen 
 
Nadat Johannes de Doper deze woorden over de Heer Jezus heeft uitgesproken, beginnen 
twee discipelen de Heer Jezus te volgen. Zij willen bij de Heer Jezus zijn en bij Hem 
blijven (Jh 1:39-40). Dat is precies wat een discipel doet: 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.  
 
Discipelschap gaat niet alleen over vergeving (Hem erkennen als Lam van God) maar ook 
over verandering (worden als Hij). De Heer Jezus roept ons niet alleen op om in Hem te 
geloven maar vooral ook om Hem te volgen.  
 
(5) Jezus erkennen als Messias betekent Hem dienen 
 
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. 
 
De eerste discipelen beseften toen nog niet goed dat de Zoon van God ook de Zoon des 
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 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. 
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Praktische opdracht 
 
Neem in de komende vier weken elke week een uur de tijd om alleen met de Heer Jezus 
door te brengen. Plan dit moment in je agenda en kies een plek uit waar je niet gestoord 
kunt worden (ook niet door je telefoon). Neem hierbij de Heer Jezus zelf als voorbeeld die 
veel tijd alleen met Zijn Vader doorbracht en daarbij ook eens Zijn meest vertrouwde 
discipelen meenam (Lk 9:28). Vraag de Heilige Geest om je tijdens dit uur te helpen. 
Spreek in dit uur van hart tot hart met de Heer Jezus. Vertel Hem wat je bezighoudt. Laat 
niet alleen jouw hart spreken (in gebed) maar luister ook naar het Zijne (wees niet bang 
voor de stilte). Het gaat er niet om dat je lange stukken uit de Bijbel leest, maar je kunt 
wel mediteren op bepaalde gedeeltes. Kies bijvoorbeeld een persoonlijke ontmoeting die 
de Heer Jezus met mensen heeft gehad uit, zoals met Nicodemus (Jh 3), met de 
Samaritaanse vrouw (Jh 4), met de rijke jongeman (Mt 19:16-30) of met Petrus (Jh 21). 
Laat je hierbij leiden door de Heilige Geest. 
Probeer op te schrijven hoe je dit bijzondere uur met de Heer Jezus beleeft en of je groeit 
in liefde voor en overgave aan Hem. 
 
Verwerking 
 
1. Beschrijf Wie de Heer Jezus voor jou is. Vergelijk daarna jullie beschrijvingen. Welke 

overeenkomsten en welke verschillen vallen op? 
 
2. Leg aan elkaar uit wat de betekenis is van de verschillende onderdelen in deze les voor 

jouw geloofsleven. 

 Jezus erkennen als Heer betekent Hem erkennen als God 

 Jezus erkennen als Lam van God betekent Hem aanvaarden als Verlosser 

 Jezus erkennen als Zoon van God betekent naar Hem luisteren 

 Jezus erkennen als Meester betekent Hem volgen 

 Jezus erkennen als Messias betekent Hem dienen 
 
3. Wat betekent de belijdenis ‘Jezus is Heer’ volgens onderstaande tekstgedeelten? 

 Romeinen 10:8-10 

 Filippenzen 2:5-11 

 1Korinthiërs 12:3 
 
4. Jezus alleen als Redder aanvaarden is te eenzijdig. Wij moeten Hem ook aanvaarden 

als de Meester die tot navolging oproept (Hans van der Lee in Volg jij Mij). 
Bespreek deze uitspraak met elkaar. Ben je het er mee eens en waarom wel of niet? 
Ben jij een gelovige? Ben jij ook een discipel?  

 
5. Als gelovige – leerling – volgeling – vertrouweling verschillende fasen in het 

geloofsleven zijn, waar sta jij dan nu? Ben je daar tevreden mee? Zo nee, wat doe jij 
eraan om dit te veranderen? 

 
6. Vertel elkaar over jouw eerste ontmoeting met de Heer Jezus? Hoe ging dat? Wat deed 

deze ontmoeting met jou? Herken jij je in het enthousiasme van de eerste discipelen 
(Jh 1:37-52)? Wat is er van dit enthousiasme in jouw leven overgebleven? 

 
7. Discipelschap en vervulling met de Heilige Geest horen bij elkaar (Jh 1:33; 7:37-39; 

20:22; Hd 1:8). Vertel elkaar hoe de Heilige Geest jou helpt om een discipel van de 
Heer Jezus te zijn. 

 
8. Bespreek met elkaar de praktische opdracht. Heeft iemand hier al iets mee gedaan? 

Deel ervaringen met elkaar uit. 


