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Liturgie: 
 
thema: Leerling van Jezus worden 
 
votum en groet 
Ps.100 
wetlezing 
Ps.12:1,3,4 
gebed 
lezen: Joh.1:35-51 
preek  
Gz.109 
HA-formulier 2, gebed afgesloten met: 
Opw.136:1,2 Abba Vader 
tijdens viering 
Ld.360 
gebed 
collecte 
Ps.101:1,2 
zegen 
 
 



Gemeente van Christus, 
 
** hoe staat het met de band aan Jezus Christus? 
 
Het papier is nog voor 98% blanco. Je kunt nog lijnen trekken, er een tekening van ma-
ken en die langzaam inkleuren. Natuurlijk komen er ook krassen op. Anderen halen uit 
naar jouw kleurplaat. Je schiet zelf wel eens uit. Inkleuren gaat toch weer anders dan je 
jezelf had voorgesteld. Soms veel mooier, soms veel lelijker. De kleurplaat van 2016 is 
klaar. Je kunt die aan de muur hangen. In de loop van de tijd zal die wat verkleuren. 
Maar de tekening van 2017 is nog voor 98% blanco. Waar zet je de lijnen? Welke con-
touren breng je aan? Wie laat je meekleuren? En wie niet? 
 
Heb je op je papier de hoofdlijn getrokken? Die van je relatie met Jezus Christus? Dan 
worden alle volgende lijnen en kleuren daar afhankelijk van. Dat bedoelde Johannes de 
Doper toen hij zijn leerlingen de gouden aanwijzing gaf: ‘Daar is het Lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt.’ Vanmorgen wordt die aanwijzing in de kerk herhaalt. 
In de prediking en in de viering van het HA: Jezus is het Lam van God. Op die aanwijzing 
kwamen en komen mensen in beweging. Als Jezus het Godslam is, wat ga ik daar dan 
mee doen? Waar komt hij in mijn tekening? 
 
Eigenlijk wil ik die vraag liever iets anders stellen. Welke lijnen mag Jezus trekken op 
jouw papier? Hoe gaat de Heer door zijn Geest jouw leven inkleuren tot een schilderij 
van Gods genade? Dat is de gereformeerde omkering van de vraag naar jouw relatie met 
Jezus Christus. Híj zoekt de liefde van je hart. Hij maakt aanspraak op je leven. 
 
** christenen zijn leerling 
 
‘Wat zoeken jullie?’ Dat is het eerste woord van Jezus dat we in het evangelie van Johan-
nes tegenkomen. Een veelzeggend begin: ‘wat zoeken jullie?’. Vooral als je het 2e en 3e 
woord van Jezus erbij betrekt: ‘kom maar mee’ en ‘ga met mij mee’. Dit zegt Jezus tegen 
de eerste mensen die zich bij Hem melden. Zij worden leerlingen van de Meester. Binnen 
een week na de start van zijn optreden heeft Hij zes discipelen om zich heen. Mannen 
voor wie Hij de Meester is.  
 
Ik vind het één van de mooiste woorden om de band tussen christenen en de Christus te 
omschrijven: Leerling van Jezus. Discipel van de Meester, student van de Heer, volgeling 
van het Lam. Meestal gebruiken we dat woord voor de groep mannen die steeds bij Jezus 
waren. Maar in de Bijbel worden alle christenen zo aangesproken. Leerlingen van Jezus. 
‘Wanneer u bij mijn woord blijft’, zegt de Heer Jezus later, ‘bent u werkelijk mijn leer-
lingen.’ Het wordt zelfs een opdracht. Om alle volken tot leerlingen van Jezus te maken.  
 
Leerling van Jezus. Dat ben jij, dat bent u, dat ben ik. Het sterke van die aanduiding vind 
ik de concreetheid ervan. De verbondenheid met die éne, de Meester, in alle omstandig-
heden van het leven. Discipel.  
Levenslang leer je van Jezus Christus. Je verdiept je kennis en je vertrouwen. Je vergroot 
je eerbied en dankbaarheid voor zijn liefde en genade. Je versterkt je inzicht in de waar-
heid en je rust in zijn leiding.  



En levenslang volg je ook Jezus Christus. Je stelt je leven in dienst van Hem. Je oriënteert 
alle lijnen van je leven op Hem. Je neemt zijn houding en stijl van leven over. Je stemt je 
gedrag af op de opdrachten die Hij geeft. Je laat je vullen door zijn Geest.  
Leren en volgen. Dat deed een leerling. Dat doet een leerling. Mag het de de hoofdlijn 
worden van jouw tekening voor 2017? Mag Hij jouw jaar inkleuren als jouw Meester, 
jouw Heer, jouw Leraar, jouw Heiland?  
 
** in drie stappen wordt je discipel 
 
Johannes vertelt hoe de eerste zes mannen een discipel van Jezus worden. Het laat een 
patroon zien, dat ondanks verschil ook vandaag herkenbaar is. Hoe word je leerling van 
de Heer Jezus? Dat doe je in drie stappen. 
 
De eerste stap: horen. Je moet van Jezus Christus horen. Het begon bij de gouden aanwij-
zing van Johannes de Doper. Daarop ontstaat een kettingreactie. De een vertelt de ander 
wie Jezus is. Als je enthousiast bent, kun je er niet over zwijgen. Dan vertel je wie Hij is, 
wat Hij zei en wat Hij doet. Aan mensen die je kennen en vertrouwen. En misschien ook 
wel aan mensen die je niet kent. Elke leerling van Jezus is per definitie een getuige van 
Hem. Jouw leven vertelt een verhaal. De Geest gebruikt de netwerken die er al zijn. Ou-
ders, vrienden en collega’s. Zodat ook zij horen. 
 
De tweede stap: ontmoeten. Je moet Jezus zelf ontmoeten. ‘Hij nam hem mee naar Jezus’, 
lezen we in Joh.1. En als Simon bij de Heer komt, dan ‘kijkt Jezus hem aan’ en noemt hij 
hem bij zijn nieuwe naam. Het ontmoeten van Jezus gaat vandaag natuurlijk iets anders. 
Maar het begint ermee dat je beseft dat Jezus leeft en jou kent. En dat je luisterend in het 
leven staat. Probeer achter verhalen, woorden en daden van mensen de Heer zelf te ont-
dekken. Hij spreekt je aan en roept je om Hem te volgen. Tot in de hemel. Er is een per-
soonlijke band tussen de Heer en de leerling. Die kan niemand van afnemen of overne-
men. Die relatie kan ook niemand voor je leggen. En je kunt voor de Heer niet net doen 
alsof. En als je Jezus leert kennen, ontdek je dat Jezus jou al veel eerder en beter kent. ‘Ik 
had je al gezien, voordat je werd geroepen.’ 
 
En de derde stap: belijden. Je moet je geloof in Jezus belijden. Van bijna al die eerste dis-
cipelen lezen we een geloofsbelijdenis. Rabbi. Messias. Zoon van God. Koning van Israël. 
Fraai trouwens, dat er zoveel variatie in zit. De band met Jezus beleeft ieder op een an-
dere manier. De ontmoeting met de Heer roept geloof op. Geraakt door zijn wijsheid, 
door zijn liefde, door zijn inzicht of door zijn persoon. Voor de mannen toen waren het 
duidelijke momenten. Misschien heeft zich dat bij jou geleidelijker ontwikkeld. Steeds 
meer ging je beseffen wie Jezus is. Wat Hij voor je doet. Steeds duidelijker is je zijn liefde 
geworden. Steeds meer merk je hoe zijn Geest je leven vernieuwt. Dat is groei in het ge-
loof. Maak dan duidelijk dat Jezus Christus je Heer en Heiland is. Bijvoorbeeld door be-
wust avondmaal te vieren.  
 
Hoe wordt een mens leerling van Jezus Christus? Drie stappen: Horen, ontmoeten en 
belijden. Zo word je een discipel. Zo word je opgenomen in de kring van Christus. Zo 
vind je de weg naar het leven. 
 
** volgen onder een open hemel 
 



Leerling van Jezus. Sommigen noemen zichzelf zo en willen graag van Jezus leren. Ande-
ren hebben het nog nooit van zichzelf gezegd dat ze leerling van Jezus zijn. Sommigen 
verlangen ernaar om de Heer te volgen. Anderen vinden dat vreemd, voelen niet aan wat 
dat betekent of zijn bang dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn als de de Heer volgen. 
 
De zes mannen die Jezus als eerste volgen, hebben er een ander gevoel bij. Enthousiast 
en vrijwillig gaan ze met Jezus mee. Waarom? Omdat ze geraakt zijn door Jezus Christus. 
Omdat ze het fantastisch vinden om in zijn nabijheid te zijn. Om te genieten van zijn 
wijsheid, te ontspannen in zijn liefde en in beweging gebracht te worden door zijn roe-
ping. Om kracht te vinden in zijn Geest en vrede te ontvangen in zijn Vader. Geen mens 
kan je dat afpakken. Je leven komt tot bloei. De hemel gaat voor je open.  
 
‘Waarachtig ik verzeker jullie: jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God 
zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Dat zei Jezus tegen die eerste 
groep. De eerste keer dat Hij iets over zichzelf zegt. Hoe in Hem hemel en aarde verbon-
den zijn. Hoe de hemel opengaat via Jezus Christus. Dat maakt het leven van een leerling 
van Jezus meer dan de moeite waard. Via Jezus Christus zul je de hemel open zien.  
 
De geweldige belofte dat je de hemel open zult zien bij Jezus Christus. Hij heeft de weg 
naar de Vader door zijn bloed geopend. Hij schenkt hemelse liefde in je uit door zijn 
Geest. Een leerling van Jezus Christus leert de Vader in zijn genade en liefde kennen en 
ervaren. Een volgeling van Jezus Christus nadert tot de Vader en leeft in de tegenwoor-
digheid van God. Je zult grote dingen zien.  
 
Amen 


