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Jezus spreekt ons aan (2)

Wat zouden wij doen als er thuis of op 
je werk of op straat iemand naar ons 
toe kwam, die zei: ‘Kom, volg mij’? We 
zouden daar lang over nadenken, we 
zouden doorvragen of we zouden het 
direct te gek voor woorden vinden om 
daar op in te gaan. Hoe kan het dan dat 
mensen die door Jezus geroepen wor-
den zich geen ogenblik lijken te beden-
ken, maar direct gehoorzamen? Weten 
ze wel wat het inhoudt om Jezus te vol-
gen? Jezus’ oproep tot navolging geeft 
ons opnieuw de gelegenheid om te 
doordenken en te ervaren wat de 
kracht van Gods Woord is: dat Jezus 
ons aankijkt, aanspreekt en aanraakt. 

Volg mij
Op meer plaatsen in het Marcus-evan-
gelie gaat het over de navolging van 
Christus. In 1:17 worden vissers geroe-
pen om vissers van mensen te worden: 
hun leven wordt radicaal over een 
andere boeg gegooid. In 2:14 wordt de 
tollenaar Levi geroepen. Zonder meer 
volgt hij Jezus. We zoeken naar een 
verklaring voor deze onmiddellijke 
gehoorzaamheid. Kenden deze mensen 
Jezus al? Er lijkt maar één zinvolle ver-
klaring te zijn voor de directe gehoor-
zaamheid: Jezus Christus zelf! ‘Deze 
ontmoeting geeft getuigenis van de 
onvoorwaardelijke, directe en onver-
klaarbare autoriteit van Jezus.’ ‘Jezus 
roept op tot navolging, niet als leraar 
en voorbeeld, maar als de Christus, de 
Zoon van God. Zo wordt in deze korte 
tekst Jezus Christus en zijn aanspraak 
op de mens verkondigd, verder niets.’ 
Het onmiddelijke volgen roept zo weer 
de centrale vraag uit het Marcus-evan-
gelie op: Wie is Hij!?

Volgeling zijn
In 8:34 spreekt Jezus in verband met 
zijn eigen lijden over het volgeling zijn. 
Jezus volgen betekent: jezelf verlooche-
nen, je kruis op je nemen en achter 
Jezus aankomen. De navolging is dus 
onlosmakelijk verbonden met het ken-
nen van de lijdende Christus. Nooit 
kunnen we toeschouwer blijven: Jezus 

roept ons om deelnemer te zijn. Maar 
er zijn in onze levens blokkades om te 
volgen (zie ook: Lucas 9:57-62). In 
10:17-22 ontmoeten we de rijke jonge-
man. Hij wil een goed gesprek over het 
eeuwige leven met een meester (hij 
verwacht geen gebod) en een tot niets 
verplichtende discussie over de gebo-
den. Zijn spreken (‘dat heb ik allemaal 
gedaan’) onthult zijn religieuze zelf-
handhaving. Maar ‘Jezus keek hem lief-
devol aan’! In zijn weigering om alles te 
verkopen, blijkt dat niet Gods Zoon de 
grootste schat van deze jongeman is. 
Want dat is de kern van de navolging.

Jezus
‘Volg mij na, loop achter mij aan! Dat 
is alles. Achter Hem aangaan, dat iets 
volkomen inhoudsloos.’ Het gaat niet 
om een levensprogramma, om een ide-
aal dat nagestreefd moet worden. Het 
is alles loslaten eenvoudig terwille van 
de oproep, omdat je niets anders kunt 
dan achter Jezus aangaan. ‘Het is niets 
anders dan de gebondenheid aan Jezus 
Christus alleen, d.w.z. juist de totale 
doorbreking van iedere programme-
ring, ieder idealisme, iedere wettelijk-
heid. Jezus is de enige inhoud.’ Het gaat 
dus niet om een idee, een leersysteem 
waartoe we ons verhouden op de wijze 
van weten en kennis, maar om een Per-
soon die ons roept tot onvoorwaarde-
lijke navolging.

Kostbare genade
Waarom vinden we dit moeilijk, zo 
niet onmogelijk? Waarom klinkt ons 
dit abstract in de oren? Waarom voelen 
we ons hier overvraagd en opgejaagd? 
Omdat we misschien gewend zijn 
geraakt aan goedkope genade. ‘Goed-
kope genade betekent vergeving van 
zonden als algemene waarheid, bete-
kent rechtvaardiging van de zonde en 
niet van de zondaar, betekent genade 
zonder navolging.’ ‘Kostbare genade is 
de verborgen schat in de akker, ter wil-
le waarvan de mens heengaat en met 
vreugde alles verkoopt wat hij had.’ 
‘Kostbaar is zij, omdat zij oproept tot 
de navolging; genade is zij, omdat zij 
oproept tot de navolging van Christus.’ 
‘Gezegend diegenen voor wie navol-
ging van Jezus Christus niets anders 
betekent dan leven uit de genade en 
voor wie de genade niets anders bete-
kent dan navolging.’

Gemeenschap
Jezus kijkt ons aan, spreekt ons aan en 
raakt ons aan: ‘Kom, volg mij’. Dat is 
alles. Het gaat om niets meer en niets 
minder dan Jezus Christus zelf, en de 
gemeenschap met hem.

(Alle citaten komen uit Bonhoeffers 
‘Navolging’.)

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Wat zou jij doen als iemand anders dan 
Jezus tegen je zei: ‘Kom, volg mij’?

b. Jezus centraal stellen
Lees samen Marcus 1:16-38. Welke 
gebeurtenis maakt op jou de meeste 
indruk?

c. Elkaar bemoedigen
Spreek door over de volgende vragen:
-   Herken je het verschil tussen goed-

kope genade en kostbare genade?
-   Hoe kan het volgens jou dat de eerste 

discipelen zonder meer Jezus volgen?
-   Wat weerhoud je ervan om te 

gehoorzamen aan Jezus’ oproep om 
te volgen?

-   Wat is ‘navolging van Christus’ vol-
gens jou?

-   Hoe kan het dat de bijbelse geboden 
(‘leef heilig’; ‘heb lief ’; ‘volg Jezus’) 
vaak als een vermoeiend juk worden 
ervaren?

-   Zijn wij als gemeente een gemeen-
schap van ‘vissers van mensen’?

d. Zich naar buiten richten
Hoe kan een levenstijl van navolging 
van Jezus aantrekkelijk zijn voor men-
sen die God nog niet kennen?

 

‘Jezus vraagt niets van ons,  
zonder ons de kracht te  
geven het ook te doen.’

‘Goedkope genade is de  
doodsvijand van onze kerk.’

 

‘Jezus Christus, die  
navolging beveelt, weet alleen 

waarheen de weg leidt.’


