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THEMA
Andreas brengt een ander bij Jezus
EXEGESE
Johannes 1:35-43
Vers 35-37
De ‘volgende dag’ geeft het verband aan met wat hiervoor gebeurde: het getuigenis van
Johannes de Doper. Johannes krijgt op een dag (de eerste dag) de vraag wie hij is. Hij belijdt dan: ‘ik
ben de Christus niet’ (vers 20). Deze Messias mag Johannes een dag later (de tweede dag) aanwijzen:
‘zie het Lam Gods’ (vers 29). Met vers 35 komen we dan op de ‘derde dag’. Opnieuw staat Johannes
daar bij de Jordaan (waar hij ook Jezus gedoopt heeft). Twee van zijn discipelen zijn bij hem. Opnieuw
zíet Johannes Jezus en herhaalt hij zijn boodschap: ‘zie het Lam Gods’. Deze boodschap zal niet alleen
door die twee discipelen gehoord zijn, maar zij zijn wel de enigen die het écht horen. Zij luisteren met
volle aandacht en dit leidt ertoe dat zij Jezus gaan volgen. Als je echt hoort naar de boodschap van het
Evangelie – het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! – dan ga je Jezus volgen.
Vers 38-40
Het is duidelijk dat deze twee discipelen achter Jezus aan lopen. De Heere Jezus draait
Zich om, ziet hen en merkt dat ze Hem volgen. Hij vraagt hen waar ze naar op zoek zijn. Ze reageren
met een wedervraag: ‘Rabbi, waar woont U?’. Dat deze discipelen Jezus ‘Rabbi’ noemen, geeft aan dat
ze in Hem hun Meester zien. Niet langer volgen ze meester Johannes de Doper, ze willen nu volgelingen
van deze Meester worden. De evangelist Johannes vertaalt voor zijn lezers de Hebreeuwse term ‘rabbi’:
het betekent ‘meester’.
Op die vraag reageert Jezus met een uitnodiging: ‘Kom en zie!’. Ze krijgen hiermee toestemming Hem
te volgen en mogen in Zijn huis komen. De hele dag blijven de twee bij hun nieuwe Meester. We kunnen
er wel vanuit gaan dat ze die dag veel geleerd hebben.
Heel nadrukkelijk noemt Johannes de tijd: het tiende uur. Het geeft aan dat Johannes bij het schrijven
van zijn evangelie zich dit moment nog heel goed herinnert.
Vers 41-43
We vinden hier de naam van de ene discipel: Andreas. De andere discipel is naar alle
waarschijnlijkheid Johannes, de schrijver van dit evangelie. Andreas wordt ‘de broer van Simon Petrus’
genoemd. Blijkbaar was Andreas zelf niet zo bekend. Toch wordt hij een dag eerder dan zijn broer een
volgeling van Jezus. Het is waarschijnlijk dat de gebeurtenis in vers 41-43 opnieuw een dag later
plaatsvindt, de vierde dag.

Andreas gaat met het goede nieuws naar zijn broer. Enthousiast vertelt hij: ‘wij hebben de Messias
gevonden!’ De Messias – opnieuw vertaalt Johannes het voor zijn lezers: de Christus. Dat is ‘de
Gezalfde’. Hij Die door Zijn volk verwacht werd. Deze Gezalfde is de Verlosser. Hij is het Lam van God
Dat komt om de zonden van de wereld weg te dragen. Hém heeft Andreas gevonden. Hij is er zo vol
van, dat Petrus dat moet weten.
Dan doet Andreas iets wat de taak is van elke volgeling van Jezus: hij leidt zijn broer tot Jezus. Geen
discussies, maar eenvoudigweg een ‘brengen bij Jezus’.
Er staat dat Andreas ‘eerst/als eerste’ zijn broer vindt. Het lijkt erop te wijzen dat ook die andere discipel
zijn broer bij Jezus heeft gebracht. Andreas en Petrus, Johannes en Jakobus, ze worden samen
discipelen in dienst van Jezus.
In de ontmoeting met Jezus wordt duidelijk dat Hem alles bekend is: ‘U bent Simon, de zoon van Jona’.
De Heere Jezus kent en doorgrondt hem. Het toont de almacht van de Zoon van God. Tegelijk krijgt
Simon een nieuwe naam – iets wat vaker voorkomt in de Bijbel als teken van een speciale roeping (bijv.
Abram – Abraham en Jakob – Israël). Kefas – vertaald Petrus – wordt zijn naam. Het betekent ‘rots’. Nu
al wordt Simon Petrus, Rotsman. Na zijn belijdenis komt de Heere Jezus hierop terug (zie Mattheüs
16:17).
Mattheüs 4:18-22
Vers 18-20
Na de doop van Jezus (Mattheüs 3) en de verzoeking in de woestijn (4:1-11) begint de
Heere Jezus aan Zijn openbare optreden. We lezen in de verzen 12-17 iets van Zijn prediking.
Vervolgens wordt deze roepingsgeschiedenis vermeld. De plaats van het gebeuren is de oever van de
zee van Galilea, waarschijnlijk in de buurt van Kapernaüm.
In Johannes 1 kwamen we dezelfde namen tegen. Waarschijnlijk zijn de broers na de ontmoeting met
Jezus op den duur weer aan het werk gegaan. Ze zijn vissers. Als Jezus langs de oever loopt, zíet Hij
hen. Opnieuw valt het oog van Jezus op hen. Dit is meer dan een oppervlakkig zien, het is een
opmerkzaam zien, een doorzien.
Als eerste ziet Jezus Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas zijn broer. Zij werpen het net in de
zee, ze zijn dus aan het werk. Op dat moment klinkt Jezus’ roep: ‘Kom achter Mij’. Ze moeten Jezus
gaan volgen, nu voorgoed. Hun werk moeten ze opgeven, maar ze zullen vissers van mensen worden.
Achter Jezus aan mogen ze het net van het Evangelie uitwerpen om zo mensen mee te nemen (te
vangen) voor Gods Rijk.
En deze mannen gehoorzamen hun Meester onmiddellijk. Alles laten ze achter om Hem te volgen. Zo
vraagt de Heere Jezus ook van ons gehoorzaamheid op Zijn Woord.
Vers 21-22
Even verderop staan de broers Jakobus en Johannes in het schip met hun vader
Zebedeüs. Ze repareren de netten. Ook zij worden door Jezus geroepen. En ook zij laten alles – hun
bezittingen en familie – achter om Jezus te volgen.
Johannes 6:8-9
Met deze verzen worden we midden in de geschiedenis van de wonderbare spijziging geplaatst. De
Heere Jezus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven om voor eten te zorgen. In Markus 6:38 staat
dat Jezus de vraag stelt hoeveel broden er zijn. De discipelen moeten op onderzoek uit. Hier in
Johannes 6 lezen we dat Jezus Zijn discipelen op de proef wil stellen.
Andreas komt terug van de zoektocht naar eten. Hij heeft een jongetje gevonden dat vijf gerstebroden
heeft en twee visjes. Gerstebrood, dat is voedsel voor de armen. Als de Heere Jezus en Zijn discipelen
hiervan zouden moeten eten, zou het al een karig maal zijn. Laat staan dat ze er iets mee kunnen voor
deze grote menigte! Is het dan niet begrijpelijk dat Andreas er gelijk aan toevoegt: ‘Wat betekent dit voor

zovelen?’ Toch geeft Andreas hiermee aan niet te rekenen met zijn Meester. Hij was er toch bij, toen
die eerdere wonderen gebeurden? Water werd wijn, een verlamde werd genezen… Stuk voor stuk
wonderen die de almacht van zijn Meester zichtbaar maakten. Maar Andreas rekent er nog niet mee.
Hij gaat nog uit van het menselijke. En dan is het onmogelijk om zovelen te voeden met zo weinig. Maar
wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God! Dat moest Andreas leren, steeds weer tijdens het
volgen van zijn Meester. Dat is ook voor ons de les.
Nb: ook hier zie je dat Andreas iemand bij Jezus brengt. Het is een jongen die alles wat hij heeft aan
Jezus wil geven. Andreas heeft er dan misschien weinig vertrouwen in, maar hij brengt hem wel bij
Jezus. En dat is de beste plaats!
Johannes 12:20-22
Het is bijna Pascha en er zijn Grieken (waarschijnlijk komen ze vanuit Griekenland en staan ze
sympathiek tegenover het Joodse geloof) naar Jeruzalem gekomen. Waarschijnlijk hebben zij gehoord
over de Koning van Israël en nu willen zij Hem wel eens ontmoeten. Ze komen bij Filippus terecht.
Filippus heeft een Griekse naam. Omdat Bethsaïda een stad in de grensstreek van Israël is, beheerste
hij het Grieks waarschijnlijk goed. Dat kan de reden zijn dat de Grieken hem opzoeken. Over de vraag
van de Grieken en de reactie daarop gaan we in het bestek van deze exegese verder niet in.
Filippus raadpleegt zijn plaatsgenoot Andreas. Misschien komt hij ook bij hem terecht omdat Andreas
tot de eerste leerlingen van Jezus behoort. We komen Andreas en Filippus vaker samen tegen, zie
bijvoorbeeld Johannes 6:7. Deze twee discipelen beraadslagen samen en gaan vervolgens met het
verzoek naar hun Meester. Je zou kunnen zeggen dat Andreas ook hier bezig is met het brengen van
mensen tot Jezus. In ieder geval laat hij zien wat de juiste weg is om te gaan: ermee naar Jezus toe!
Woordstudie
Discipel
Andreas wordt tot discipelschap geroepen. Daarom is het van belang om te kijken naar de inhoud van
dit woord. In de eerste eeuw na Chr. kwam het veelvuldig voor dat leraren een groep leerlingen om zich
heen verzamelden. We zien dit niet alleen in de filosofische wereld, maar ook in Joodse kringen. Het
discipelschap van Jezus onderscheidt zich echter op verschillende manieren van het discipelschap uit
de toenmalige wereld. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de volgende aspecten:
1. Het initiatief tot het kiezen van de leerlingen lag bij Jezus;
2. In het geval van de twaalf discipelen betekende dit het achterlaten van hun dagelijkse leven;
3. Jezus kiest niet voor status en aanzien: vissers, een tollenaar en zelfs een zeloot vormden de
kring van zijn volgelingen;
4. Discipelschap is levenslang en ging niet om een carrière waarbij men uiteindelijk zelf
promoveerde tot rabbi;
5. Discipelschap impliceerde gehoorzaamheid aan Jezus’ geboden.
GELOOFSLEER
DL 1, 3
DL 3 en 4, 8
HC zondag 31

Geroepen tot bekering
Ernstige roeping
De sleutels van het hemelrijk

Volgen
Er zijn veel mensen die Jezus gevolgd hebben in de tijd dat Hij rondwandelde op de aarde. Het was in
die tijd geen bijzonder verschijnsel. Er waren meerdere rabbi’s. Een verschil tussen deze rabbi’s en de
grote Rabbi is dat Jezus zelf zijn discipelen uitkiest. De rabbi’s in die tijd kozen hun volgelingen niet uit

maar mensen gingen hen als vanzelf volgen. Jezus kiest heel bewust voor deze mannen om het Woord
van God te gaan vertellen in de wereld.
Roeping
De discipelen worden geroepen door Jezus. Dit betekent dat zij alles achter moeten laten. Bezittingen
maar ook familie. Dit doen zij in het geloof dat God voor degenen zal zorgen die ze achterlaten. Een
radicale keuze!
Brengen naar Jezus
Andreas brengt letterlijk zijn broer Simon Petrus naar Jezus. Later doet hij dit in de gebeurtenis van de
wonderbare spijziging ook bij de jongen die hij vindt met vijf broden en twee vissen. Ook wij kunnen
mensen bij Jezus brengen, niet in letterlijke zin zoals Andreas dat deed, maar wel door in het gebed de
mensen die op ons hart liggen voor Godsgenadetroon te brengen.
GEBEDSPUNTEN
• Bid voor mensen die werken in Gods koninkrijk. Denk aan dominees, pastoraal werkers,
ouderlingen en diakenen, zendingswerkers.
• Bid voor de mensen die Jezus in het diepste geheim moeten volgen omdat het hun leven kan
kosten.
• Bid om een verlangen om Jezus te volgen; en als wij Hem al volgen dit mogen volhouden.
• Dank God voor de voorbeelden die Hij geeft in Zijn Woord, dat Hij gewone mannen koos om Zijn
Woord in deze wereld te verspreiden.
PSALM- EN LIEDLIJST
Ps. 17:3
Ik zet mijn treden in Uw spoor
Ps. 84:3
Welzalig hij, die al zijn kracht
Ps. 25:2
Heer’, ai maak mij Uwe wegen
ZB
Hoor de stem van Jezus roepen
ZB
Zijn liefde zocht mij teder
ZB
Zoals ik ben, kom ‘k onbereid
INTRODUCTIE OP DE VERTELLING
Een aantal jaar geleden was ik in een groot park. Er waren veel leuke dingen te doen. Mijn ouders waren
er ook bij en hadden nadrukkelijk gezegd dat wij niet zomaar een kant op mochten rennen, maar bij hen
moesten blijven. In het begin ging dit heel goed. Totdat ik iets zag wat mijn aandacht trok. In het park
stond een jongen trucjes te doen met jongleerballen.
Hij kon dit heel goed en ik bleef staan om te kijken. Ondertussen waren mijn ouders doorgelopen, zonder
dat ik het zag. Na een tijdje had ik dit door en ging in paniek overal zoeken naar mijn ouders, maar
helaas vond ik ze niet. Huilend ging ik op een bankje zitten.
Er kwam een mevrouw op me af. Samen zijn wij het park doorgelopen op zoek naar mijn ouders en al
snel vonden wij hen. Deze mevrouw bracht mij bij mijn ouders.
Heb jij ook weleens een situatie meegemaakt waarbij jij na verdwaald te zijn geweest weer
teruggebracht werd?

