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Gedachten vanuit de preek 

� Zoeken en vinden zijn de sleutelwoorden in Johannes 1:35

iets vindt, heeft niet goed gezocht”. 

Kopland, als typering van ons moderne levensgevoel

zingeving is ‘hip’, vinden niet. Dat 

� Zoeken en vinden begint met de 

Johannes de Doper ‘de volgende dag

Twee van zijn discipelen besluiten 

den. In de verkondiging gaat het om 

� “Wat zoekt u?” vraagt Jezus hen (1:39). 

Hij spreekt in dit evangelie. Een beslissende vraag: w

Hem en in Hem? Het antwoord van de twee discipelen klinkt wat 

onbeholpen: “Rabbi, waar woont U

� Toch is het zo’n gek antwoord niet. Het betekent 

U graag willen leren kennen? Mogen wij uw leerlingen worden

een mooi begin, ook voor ons.

ons uit om Zijn leerling te worden

� Hij gunt het ons om te ontdekken wie Hij is

“En zij bleven bij Hem”. Dat is de sleutel

opmerkelijke is dat Andreas, één

dat hij Jezus gevonden heeft. En dat terwijl hijzelf net leerling is

� Je hoeft dus niet alles te weten om 

anderen. Toch blijkt het in de praktijk 

deren te spreken over geloof. Hoe komt 

1. Onzekerheid over wat we zelf geloven

echt gevonden? Of kennen we Hem alleen van 

� Luister naar wat Jezus zegt

zelf wie Ik ben! Daarvoor mo

2. Angst over wat anderen van ons vinden

vinden als ik ga beginnen over geloof, over Jezus, over God?

� Let op wat Jezus zegt tegen Petrus en Nathanaël. Wat Hij zegt

niet wat anderen zeggen, moet bepalend zijn voor 

3. Gebrek aan echte bewogenheid

niet gelooft? Of geloven we

� Denk aan Jezus’ woorden: 

de vijgenboom was, zag Ik u”. 

� Filippus is leerling van Jezus. Hij 

maar neemt Jezus’ woorden over

om mensen te overtuigen. Van ons wordt niet meer gevraagd 

mensen tot Jezus te leiden: “Kom en zie! Ontdek het zelf

‘Kom en zie!’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van hart tot hart

zijn de sleutelwoorden in Johannes 1:35-52. “Wie   

, heeft niet goed gezocht”. Een uitspraak van dichter Rutger 

moderne levensgevoel. Zoeken naar 

niet. Dat riekt naar fundamentalisme…  

begint met de verkondiging van Christus. Zo predikt 

de volgende dag’ (1:35) Jezus als het Lam van God. 

Twee van zijn discipelen besluiten daarop om leerling van Jezus te wor-

In de verkondiging gaat het om mensen tot Jezus te leiden (1:43). 

vraagt Jezus hen (1:39). Het zijn de eerste woorden die 

Hij spreekt in dit evangelie. Een beslissende vraag: wat zoeken we bij 

Het antwoord van de twee discipelen klinkt wat 

Rabbi, waar woont U?”. 

antwoord niet. Het betekent eigenlijk: “Wij zouden 

Mogen wij uw leerlingen worden?” Dat is 

. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij nodigt 

Zijn leerling te worden: “Kom en zie”! 

Hij gunt het ons om te ontdekken wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn! 

. Dat is de sleutel om te ontdekken wie Hij is! Het 

opmerkelijke is dat Andreas, één van de twee, meteen deelt met Petrus 

En dat terwijl hijzelf net leerling is… 

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

het in de praktijk vaak lastig te zijn om met an-

Hoe komt dat?  

Onzekerheid over wat we zelf geloven. Hebben we zelf Jezus wel 

Of kennen we Hem alleen van ‘horen zeggen’?  

wat Jezus zegt: “Kom en zie!” Dat wil zeggen: ontdek 

zelf wie Ik ben! Daarvoor moet je dus bij Hem blijven! 

over wat anderen van ons vinden. Wat zullen anderen van me 

vinden als ik ga beginnen over geloof, over Jezus, over God? 

op wat Jezus zegt tegen Petrus en Nathanaël. Wat Hij zegt en 

niet wat anderen zeggen, moet bepalend zijn voor je identiteit! 

bewogenheid. Hoe erg vinden we het als die ander 

we dat iedereen het maar zelf moet weten?  

woorden: “Voordat Filippus u riep, toen u onder 

de vijgenboom was, zag Ik u”. Realiseer je dat Hij zo kijkt! 

Filippus is leerling van Jezus. Hij gaat niet in discussie met Nathanaël, 

over: “Kom en zie”! Onze roeping is niet 

Van ons wordt niet meer gevraagd dan zo 

Kom en zie! Ontdek het zelf!”. 

 

Johannes 1:35-52 

Vragen van hart tot hart

 

  

Wat zoek je zelf bij 

Jezus? Stel jezelf 

vandaag nog de 

vraag: wat verwacht 

ik van Hem?  

 

Zijn er in je leven ook 

mensen van wie je 

kunt zeggen dat zij je 

bij Jezus hebben 

gebracht, zodat je 

Hem hebt leren 

kennen? 

Zou je het aandurven 

om zoiets als ‘kom 

maar en ontdek het 

zelf’ te zeggen tegen 

je niet-gelovige 

vriend, collega, 

buurman? 

Hoe zou hij of zij het 

beste kunnen 

ontdekken wie  

Jezus is? 

Herken je het 

levensgevoel dat uit 

de uitspraak van 

Kopland spreekt? Heb 

je er een voorbeeld 

van?  
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Gespreksvragen 

∗ Let erop dat de versindeling bij de Nieuwe Bijbelvertaling 

opzichte van de NBG-vertaling ’51 

1. Op grond van dit gedeelte kun je zeggen dat de kennismaking met 

Jezus begint met ‘door Hem gevonden worden’. Heeft 

eens zo naar je eigen leven en naar je eigen geloof gekeken? Spreekt 

dit inzicht u aan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

2. De twee discipelen ‘blijven’

Discipel van Jezus zijn is dus dicht bij Hem blijven. 

dicht bij Jezus blijven, ook in ons drukke leven

3. Andreas en Filippus zijn nog maar pas 

anderen bij Jezus brengen. Wij vin

En hoe kun je daarin groeien?

4. Welk van de drie genoemde blokkades herken je bij jezelf als het gaat 

over het gesprek met niet- of anders

toch verder komen als christen

5. Nathanaël brengt bezwaren in als Filippus hem vertelt over 

de beloofde Messias. Ook vandaag 

tegen het christelijk geloof? 

a. Welke bezwaren hoor je vaak

b. Brengen ze je aan het twijfelen

c. Wat kan je helpen om hierin verder te komen

 

 

Gebedspunten 

• Dank Christus dat Hij ons gevonden heeft. Dat ons zoeken van Hem, 

voorafgegaan wordt door Zijn zoeken van ons!

• Dank God voor mensen die je bij Christus hebben gebracht, zodat je Hem 

hebt leren kennen!  

• Bid om de tijd en concentratie om bij Christus te 

Hem te leren, om te groeien in geloof en liefde voor Hem. 

• Bid om de kracht van Gods Heilige Geest om de blokkades die we in 

onszelf aantreffen te doorbreken

• Dank God dat Hij ieder mens op het oog heeft en bid Hem dat wij daar 

diep van doordrongen zullen raken en blijven!

 

 

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Kom en zie!’ 

  Deel het leven!.  

Let erop dat de versindeling bij de Nieuwe Bijbelvertaling iets afwijkt ten 

51 en de Herziene Statenvertaling. 

Op grond van dit gedeelte kun je zeggen dat de kennismaking met 

Jezus begint met ‘door Hem gevonden worden’. Heeft u, heb jij wel 

eens zo naar je eigen leven en naar je eigen geloof gekeken? Spreekt 

dit inzicht u aan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

’ bij Jezus, ze worden Zijn leerlingen. 

Discipel van Jezus zijn is dus dicht bij Hem blijven. Hoe kunnen wij 

, ook in ons drukke leven (vgl. Joh.15:5)?  

nog maar pas door Jezus geroepen als zij 

Wij vinden dat vaak lastig. Hoe komt dat? 

oe kun je daarin groeien? 

Welk van de drie genoemde blokkades herken je bij jezelf als het gaat 

of anders-gelovigen? Hoe kun je daarin 

als christen?  

in als Filippus hem vertelt over Jezus als 

vandaag worden er bezwaren ingebracht 

je vaak in zulke gesprekken? 

rengen ze je aan het twijfelen of juist niet? 

Wat kan je helpen om hierin verder te komen? 

istus dat Hij ons gevonden heeft. Dat ons zoeken van Hem, 

voorafgegaan wordt door Zijn zoeken van ons! 

God voor mensen die je bij Christus hebben gebracht, zodat je Hem 

en concentratie om bij Christus te ‘blijven’, om meer van 

Hem te leren, om te groeien in geloof en liefde voor Hem.  

om de kracht van Gods Heilige Geest om de blokkades die we in 

onszelf aantreffen te doorbreken. 

ieder mens op het oog heeft en bid Hem dat wij daar 

diep van doordrongen zullen raken en blijven! 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

Op grond van dit gedeelte 

kun je zeggen dat de 

kennismaking met Jezus 

begint met ‘door Hem 

gevonden worden’. 

Ben je zelf door God 

gevonden? En omgekeerd: 

heb je Hem ook gevonden? 

Zijn 

worden twee kanten van 

de

één waar zijn en het ander 

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

7 de

luidt dan

naar aanleiding van Johannes 

4:1

voor die dienst zal 

december 

om 

 

 

Johannes 1:35-52 

Alternatieve vraag 

Op grond van dit gedeelte 

kun je zeggen dat de 

kennismaking met Jezus 

begint met ‘door Hem 

gevonden worden’.  

Ben je zelf door God 

gevonden? En omgekeerd: 

heb je Hem ook gevonden? 

Zijn vinden en gevonden 

worden twee kanten van 

ezelfde medaille of kan het 

één waar zijn en het ander 

niet?  

 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

december 2014. Het thema 

luidt dan ‘Gebroken relaties’, 

naar aanleiding van Johannes 

4:1-26.  De kringvoorbereiding 

voor die dienst zal dinsdag 2 

december gehouden worden, 

om 20.00 uur in de kerk. 
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   Deel het leven!.  

 


