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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

“Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht”. 

Dat zijn woorden waar je wel even over na moet denken. 

Je moet ook dichter zijn om iets zo te zeggen. Het zijn woorden 

van Rutger Kopland in dit geval. “Wie iets vindt, heeft niet goed 

gezocht”. Wij draaien het meestal om. Als een van onze kinderen 

iets kwijt is en roept: “Mam, ik kan het niet vinden”, dan vraag je: 

“Heb je wel goed gezocht?”. Maar Kopland draait het om:  

“Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht”.  

 

Maar wat hij schrijft, is meer dan spelen met taal. 

Kopland meent wat hij zegt. Zoeken, dat is waar het om gaat. 

Wie denkt dat hij iets gevonden heeft, is verdacht. In die ene zin 

brengt Kopland dus een heel levensgevoel onder woorden. Zoeken 

naar de zin van het leven, dat is hip! Je kunt dit eens proberen: een 

beetje yoga. En dan weer iets anders: astrologische wijsheden bijv. 

Maar ‘vinden’? Nee! Dan heb je waarschijnlijk niet goed genoeg 

gezocht. Dat is te stellig. Dat riekt naar fundamentalisme…  

 

Misschien herken je dat wel: dat gevoel, die gedachte. 

Is het ook je eigen aarzeling. Is het christelijk geloof niet heel 

stellig? Kun je dat allemaal wel zo zeker weten? Dan kunnen de 

woorden uit Johannes 1 die we gelezen hebben, je misschien 

verder helpen. Want het eerste dat Jezus hier zegt, is: 

“Wat zoekt u”. 

 

Het zijn de eerste woorden die Hij in dit evangelie zegt.  

Hiervoor heeft Johannes wel over Hem geschreven, dat Hij kwam 

om bij ons te wonen en dat Hij Zijn leven met ons wilde delen. Maar 

nu horen we de eerste woorden van Jezus. “Wat zoekt u?”, zegt Hij. 

Hij vraagt dat aan twee discipelen van Johannes de Doper. Dat was 

de man die Jezus had aangewezen: Hij is het! Hij is Degene die God 

beloofd had. En twee van zijn eigen discipelen waren op dat 

moment achter Jezus aangegaan. Vandaar die vraag… 
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“Wat zoeken jullie?” 

Dat is een mooie vraag. Wat zou je zelf zeggen?  

Als je het nu vanmorgen op de man, op de vrouw af gevraagd 

wordt. Wat zoek je bij Jezus? Waarom ben je vanmorgen hier, in de 

kerk? Wat verwacht je van Jezus? Misschien heb je daar eigenlijk nog 

nooit heel concreet over nagedacht. Neem die vraag dan eens mee 

vandaag. Wat zoek je bij Jezus? Wat kan Hij voor je betekenen? 

 

Als je dat niet direct weet, een beetje aarzelt en stottert, dan ben 

je in goed gezelschap. Die twee discipelen van Johannes weten het 

ook niet zo goed. Het antwoord dat ze geven, klinkt in ieder geval 

wat onbeholpen: “Rabbi, waar woont U?”. Er zijn toch wel 

interessantere vragen aan Jezus te stellen…! 

 

En toch is het eigenlijk helemaal niet zo’n gek antwoord.  

Ze vragen namelijk een vraag die je in die dagen aan rabbi’s   

stelde als je hun leerling wilde worden. Hun vraag betekent dus 

eigenlijk: “Wij zouden U graag willen leren kennen! Mogen wij uw 

leerlingen worden?” 

Als je daar even over nadenkt, is dat een geweldige vraag! En dan 

maakt het eigenlijk niet uit of je je voor het eerst in Jezus verdiept 

of dat je al veel van Hem weet. Er is altijd meer te ontdekken. Er is 

altijd meer te leren. En dat is precies wat Jezus zegt: “Kom en 

zie”. Dat wil zeggen: “Ontdek het zelf maar wie Ik ben”. 

 

Jezus gunt ons dus de tijd om te ontdekken wie Hij is. 

En ook wie Hij voor ons wil zijn. Wat Hij vraagt, is niet meer dan 

dit: dat je met Hem meegaat. Dat je van Hem wilt leren. Het woord 

‘discipel’ klinkt alsof je alles al moet weten. Alsof je geen twijfels 

meer zou mogen hebben… Maar daar gaat het helemaal niet om. 

Discipel betekent dat je leerling van Jezus wil zijn… Dat is wat  

deze twee mannen doen. “Ze bleven bij Hem”.  

Ze werden leerling van Jezus. 

 

Maar dan gebeurt er iets onverwachts. 

Want Andreas, één van de twee discipelen, vindt Petrus. 
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Ze waren broers, dus zo bijzonder is het niet dat ze elkaar tegen 

het lijf lopen. Maar wat wel bijzonder is, is wat Andreas zegt: “Wij 

hebben de Messias gevonden”. Zie je wel, denk je, daar heb je het 

al: nu gaat het ineens niet meer over zoeken, maar over vinden.  

En “Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht”, zei Kopland.  

 

Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat heeft Andreas gevonden? 

“Wij hebben de Messias gevonden”, zegt hij. Dus niet: “Wij hebben 

een principe gevonden of een levensbeschouwing…”. Nee: hij heeft 

niet iets, maar Iemand gevonden. Een Persoon! ‘Vinden’ heeft in 

het christelijk geloof dus te maken met Iemand, niet met iets. 

 

Daarom kan Andreas zeggen dat hij de Messias gevonden heeft. 

Hij moest nog heel veel leren, eigenlijk alles nog.  

En toch heeft hij het over ‘vinden’.  

 

Je hoeft dus niet alles te weten om het geloof te kunnen delen met 

anderen. Soms hoor je dat zeggen: ik weet veel te weinig van het 

geloof om daarover met andere in gesprek te kunnen gaan. Maar 

hier zie je dat het om iets anders gaat. De vraag is niet:  

Heb je genoeg kennis, maar ken je Hem?!  

 

“Deel het leven”, dat is het thema voor dit seizoen. 

Dat is een opdracht, maar we ontdekken dat die opdracht draait 

rond de Persoon van Jezus. In de andere evangeliën wordt benadrukt 

dat Jezus mensen roept! Met kracht, met overmacht zelfs. Hier, in 

het Johannesevangelie ligt de nadruk meer op de uitnodiging. Hij is 

gekomen om ons uit te nodigen! Zo werkt het in dit hoofdstuk!  

Mensen worden door Jezus aangetrokken, onweerstaanbaar! 

Zo sterk, dat ze zelf spontaan ook anderen uitnodigen… 

 

Daar hebben we het al vaker over gehad…  

En toch blijft het lastig om het geloof te delen. 

Om met anderen te spreken over het geloof in God.  

 

Hoe komt dat?  

Als ik goed lees in dit hoofdstuk, zie ik een paar opties. 
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1. Om te beginnen kan het te maken hebben met de onzekerheid 

over wat we zelf geloven. De vraag is dus: hebben we zelf Jezus 

wel echt gevonden? Of kennen we Hem alleen van ‘horen 

zeggen’? Denk nog even aan het voorbeeld voor de kinderen. 

Het maakt verschil of je Parijs kent van foto’s van anderen en 

van horen zeggen of dat je er zelf geweest bent.  

Hoe persoonlijk kennen wij Jezus?  

Luister dan vanmorgen nog een keer goed naar wat Jezus hier 

zegt: “Kom en zie!” Dat wil zeggen: “Ontdek zelf wie Ik ben!”  

Daarvoor moet je dus bij Hem blijven, net als Andreas en die 

andere discipel deden! Hoe doe je dat? Gebed, Bijbel lezen, 

maar vanmorgen zeg ik erbij: door het Avondmaal te vieren. 

Kom volgende week nu eens met die verwachting: dat je Hem 

zelf zult ontmoeten en dat je Hem meer zult leren kennen! God 

heeft ons het Avondmaal niet voor niets gegeven! 

 

2. Dat is dus één mogelijkheid: dat we zelf onzeker zijn over wat 

we geloven. Maar een andere optie is dat we onzeker zijn over 

wat anderen van ons zullen denken. Wat zullen ze zeggen als  

ik ga beginnen over geloof, over Jezus, over God? Word ik niet 

uitgelachen? Enzovoort. Ik denk dat we ons daar allemaal wel 

iets bij kunnen voorstellen… Wat moet je daarmee? 

Let dan eens op wat Jezus hier zegt tegen Petrus en Nathanaël. 

Hij zegt tegen Petrus: “U bent Simon en zult Cefas genoemd 

worden”. En tegen Nathanaël zegt hij: “Werkelijk een Israëliet 

in wie geen bedrog is”. Dat is niet een soort geheimzinnig 

mensenkennis van Jezus. Nee, hij geeft hen een nieuwe iden-

titeit. Zo heb ik jou bedoeld, zo wil ik je gebruiken. Als ‘rots’, 

een ‘pilaar’ en als een nieuwe Jakob, in wie geen bedrog is. 

Dat is ook voor ons beslissend. Laat je niet leiden door wat 

anderen van je vinden, maar luister naar wat Hij tegen je zegt!  

 

3. En dan nog één ding. Hoe bewogen zijn we eigenlijk met 

anderen? Met hun heil. Hoe erg vinden we het als die ander niet 

gelooft? Of geloven we ten diepste dat iedereen het maar zelf 

moet weten? We hebben tenslotte allemaal onze eigen verant-
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woordelijkheid. En als jij van iets anders gelukkig wordt, ook 

prima. Maar Jezus is meer dan een verzameling ideeën. Hij is 

een Persoon, die ieder mens in deze wereld vol liefde in het oog 

heeft. Je ziet in dit verhaal, als je let op zijn woorden tegen 

Nathanaél: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de 

vijgenboom was, zag Ik u”.  

Realiseer je dat Hij zo kijkt naar mensen die wij ontmoeten!  

En kijk als het ware door Zijn ogen naar deze wereld. 

Dan verandert je kijk op de wereld. Ongetwijfeld!  

Ja, zeg je, maar er zijn toch ook situaties waar er geen praten aan 

is. Zeker. Ook Nathanaël heeft allerlei bezwaren tegen Jezus. En 

wat doet Filippus? Hij gaat niet in discussie met Nathanaël. Hij 

wordt niet boos of geïrriteerd. Hij zegt allen maar: “Kom en zie”! 

Dezelfde woorden die Jezus ook gezegd had. Daar spreekt een 

geweldig vertrouwen in Jezus uit! Dat Hij Degene is die mensen 

verandert, niet wij. Dat vertrouwen in Hem leer je als je Zijn 

leerling bent. En dat geeft een enorme ontspanning, ook in onze 

ontmoetingen met mensen. Onze roeping is niet om anderen te 

overtuigen, koste wat het kost. Als je zelf bent geraakt door  

Hem, zeg je maar één ding: “Kom en zie! Ontdek het zelf!”. 

 

Want toen ik zocht, ben ik door Hem gevonden. 

 

Amen 


