
Thema: Volgen 
 
PREEK  
naar aanleiding van Hebreeën 12,1-13 
op zondag 7 februari 2021 
 

 
Liturgie  

Mededelingen van de kerkenraad 
Votum en groet 
LB 314 : 1,2,3 Here Jezus, om uw woord 
https://www.youtube.com/watch?v=dBgce1SEdsM 

Schuldbelijdenis en gebed om de Geest (pag. 620 GK) 
Psalm 90 : 1,8 
https://www.youtube.com/watch?v=0ApPrarYT7s 

Schriftlezing: Hebreeën 12,1-13 
Preek – Volgen 
LB 913 : 1,3,4 Wat de toekomst brengen moge 
https://www.youtube.com/watch?v=zWKAkfYEmko 

Ontmoeting met ... 
Dankzegging en voorbede 
Collectemoment 
Viering van het avondmaal – met formulier 4 

 Sela, Aan Uw tafel – ter inleiding 
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 

 Apostolische Geloofsbelijdenis 

 Gezang 167 GK Machtig God, sterke Rots 
https://www.youtube.com/watch?v=K_gHCIoNca8 

 Viering 

 Dankzegging 

 Psalm 103 : 5,7 
https://www.youtube.com/watch?v=QoJ7_imaCSQ 

Zegen 

 

 
Gemeente van Jezus Christus, broers en zussen, 
 
Wat betekent het om Jezus te volgen? 
Elke morgen probeer ik te luisteren naar de Bijbelpodcast Eerst dit – en ik weet dat ik 
daarin niet de enige ben in onze gemeente. Die podcast begint er steevast mee te 
zeggen dat die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. 
Over zo’n zinnetje kun je zomaar heen luisteren – zeker als je hem elke dag hoort. 
Zeker over dat wat Jezus volgen voor jou betekent. 
Wat betekent het om Jezus te volgen? Wat betekent het voor jou? 
 
Ik kwam daar in een boek van Tim Keller (De vrijgevige God) een prachtverhaal van 
tegen – als voorbeeld van wat volgen is. Eigenlijk een heel confronterend voorbeeld. 
Het verhaal gaat over Jezus. Het is een apocrief verhaal, wat betekent dat je het niet 
in de Bijbel terugvindt. Dik kans dus dat het niet echt gebeurd is, maar tegelijk: dik 
kans dat je er wat van kunt leren als het gaat over wat Jezus volgen voor jou 
betekent.  
Het verhaal gaat zo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=0ApPrarYT7s
https://www.youtube.com/watch?v=zWKAkfYEmko
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
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Op een dag zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Ik zou willen dat jullie een steen voor Mij 
dragen.’ Hij gaf geen uitleg. Dus gingen de discipelen op zoek naar een steen om te 
dragen, en Petrus, altijd praktisch ingesteld, zocht de kleinste steen die er te vinden 
was. Jezus had toch immers niks gezegd over grootte en gewicht. Hij deed die steen 
dus in zijn zak. Jezus zei: ‘Volg Mij.’ En hij nam hen mee op reis. 
Rond het middaguur zei Jezus dat ze allemaal moeten gaan zitten. Hij zwaaide met 
zijn hand en alle stenen veranderden in brood. Hij zei: ‘Tijd om te eten.’ Petrus was in 
een paar tellen klaar met eten. 
Toen de maaltijd voorbij was, zei Jezus dat ze weer moesten opstaan. Opnieuw zei 
Hij: ‘Ik zou willen dat jullie een steen voor Mij dragen.’ Petrus zei: ‘Aha, ik snap het!’ 
Dus hij keek om zich heen en zag een klein rotsblok liggen. Hij nam het op zijn rug 
en dat ging moeilijk, hij zwalkte ervan. Maar hij zei: ‘Was het maar weer etenstijd.’ 
Toen zei Jezus: ‘Volg Mij.’ Hij nam hen mee op reis, en Petrus kon nauwelijks 
meekomen. Rond etenstijd kwam Jezus met hen bij een rivier. Hij zei: ‘Nu gooit ieder 
zijn steen in het water.’ Dit deden ze. Toen zei Hij: ‘Volg Mij,’ en liep verder.  
Petrus en de anderen waren met stomheid geslagen. Jezus zuchtte en zei: 
‘Herinneren jullie je niet meer wat ik vroeg? Voor wie droegen jullie die steen? 
 
Ik denk dat er velen zijn die iets van Petrus (en als ik voor mezelf spreek dan is het 
wel méér dan iets) herkennen van de houding van Petrus. Eerst maakt hij zich er 
gemakkelijk van af – met die kleine steen. En dan schiet hij door naar de andere kant 
– met dat rotsblok. En in beide gevallen vergeet hij waar het echt om gaat: doe het 
voor Mij, zegt Jezus. Wat een ontdekking! 
Dat doe het voor Mij geldt ook voor ons. 
Als het gaat om het volgen van Jezus is er veel wat ons afleidt. 
Zo lees je het ook in de brief aan de Hebreeën, waar de waarschuwing klinkt om je 
niet door de last van de zonde te laten hinderen. Aan welke zonde hij precies denkt 
weet ik niet, maar wat wel duidelijk is dat er méér is wat je in de weg kan zitten dan 
zonde alleen (Van Bruggen). Het gaat hem om alles wat je in de weg zit, alles wat er 
op je af komt, alles wat je hindert – om achter Jezus aan te gaan. 
Dat kan dus die kleine steen zijn – die Petrus meenam. 
Maar het kan net zo goed die grote zijn. 
Petrus – hij dacht Jezus te begrijpen: nou snap ik het. 
Maar in werkelijkheid begreep hij er geen snars van. 
 
Er is ook vandaag veel dat ons afleidt, dat ons in de weg zit bij het volgen van Jezus. 
Dat kan gemakzucht zijn. 
Maar net zo goed kan het je geldingsdrang zijn. 
En als het niet in jezelf zit – en wat zit er veel in ons zelf dat ons wegtrekt bij Jezus! – 
dan komt het van buitenaf. 
Die akelige drang om altijd bereikbaar te zijn. 
De dwang van Facebook en Insta – en je moet vooral meedoen. [Dinand, zei een 
vriend deze week tegen me, je vooral niet Instagram zeggen, want anders merken ze 
dat je er geen verstand van hebt…] 
Volgers hier, en volgers daar, likes hier en likes daar – maar het zijn vaak niet anders 
dan die kleine stenen en die grote stenen die je doen vergeten wat Jezus vraagt: doe 
het voor Mij! 
 
** 
Dat is gelukkig niet alles wat ik erover kan zeggen. 
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Dat is ook niet alles wat de Hebreeënbrief erover zegt. 
Er is veel wat ons afleidt. 
Maar er zijn ook velen die ons motiveren. 
Een wolk van getuigen – prachtig beeld, misschien hier wel gebruikt omdat het 
merendeel van de mensen om wie het gaat al niet meer in leven zijn, opgenomen zijn 
in heerlijkheid (Van Bruggen). 
Heerlijk – om dat beeld te horen te krijgen op deze dag waarop wij met maar een 
paar mensen hier in de kerk avondmaal vieren. 
Misschien vier je het thuis mee. Fijn als je dat doet. 
Misschien heb je er aarzeling bij – om te vieren of om het thuis te doen. 
Maar hoe je er ook inzit, vergeet niet dat Jezus zegt: doe het voor het voor Mij! 
Doe dit tot om Mij te gedenken (Luc. 22,19). 
 
Wat is het dan heerlijk te horen dat de Hebreeënbrief vertelt dat we in de arena van 
het leven vanaf de tribune worden toegejuicht. 
Zie ze daar zitten – een Abraham die je aanmoedigt: volhouden. Dat moest ik ook. 
Even verderop zit een Mozes. Ook hij spoort je aan: volhouden. Denk niet dat Jezus 
volgen een makkie is. Integendeel. Het bracht hem de smaad van Christus (Heb. 
11,26). Maar dat was hem meer waard dan al het mooie, al het aantrekkelijke, alle 
glamour die hij had kunnen hebben als hij aan het hof van Egypte was gebleven. 
 
Wij zijn hier maar met een paar – in de kerk. 
En als je thuis bent – vierend of niet – ben je ook niet met veel, al was het alleen 
maar omdat we slechts één iemand per dag thuis mogen ontvangen. 
Maar besef dat er boven onze avondmaalsviering hier en thuis een wolk van 
getuigen hangt. We worden toegejuicht uit de arena met de letters JC, Jezus 
Christus. Dat geeft kracht. Dat geeft moed. 
Kracht om vol te houden. Moed om te volgen. 
En het mooie is dat Gastheer Jezus met zijn woord van bemoediging tot je komt. 
Dat Gastheer Jezus je vandaag bij brood en beker moed inspreekt. 
Houd vol – en volg Mij! 
 
** 
Er is veel wat ons afleidt – dat is de weerbarstige werkelijkheid van alledag. 
Er zijn ook velen die ons motiveren – dat is die wolk van getuigen in de JC-arena. 
Dat geeft moed. 
En het mooiste? 
Dit: er is Eén die het ons heeft voorgeleefd. 
Eén op wie we kunnen bouwen. 
Eén die ons meeneemt op weg naar de eindstreep. 
Eén die vooropgaat, Eén die jou meeneemt. 
Hij neemt je mee op de weg die Hij ging. 
Voor Hem was dat een weg waarop Hij stuitte op verzet. 
Verzet – van de man die Hem veroordeelde: Pontius Pilatus. 
Verzet – van de geestelijkheid (de kerkenraad van die dagen) die Hem had 
overgegeven om veroordeeld, gekruisigd te worden. 
Verzet – van een menigte die zich de longen uit het lijf had geschreeuwd: aan het 
kruis met Hem, aan het kruis met Hem! (Mat. 27,22-23). 
Verzet – van de kant van leerlingen die zich hadden verstopt, bang als ze waren dat 
zij de volgende zouden zijn die zouden worden geslachtofferd. 
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Het bezorgde Jezus last – de last van het kruis. 
Méér nog dan onder de last van het hout van het kruis ging Jezus gebukt onder de 
last van dit soort verzet, dit soort afwijzing. 
Hij onderging dat verzet, liet zich er niet door afschrikken. 
Voor Hem was uiteindelijk maar één ding belangrijk: denkend aan de vreugde die 
voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het 
kruis (Heb. 12,2). 
Hij ging je voor. 
Denk niet dat je onderweg met Jezus geen zware stenen te dragen krijgt. 
Nee, dan gaat het me niet om die stenen waar je zelf voor kiest, zoals in het verhaal 
waar ik mee begon. Het gaat me nu om stenen die Jezus te dragen geeft.  
De steen van liefde – wat soms een zware steen kan zijn.  
Of de steen van het afzien van wat je zelf zou willen – wat je net zo zwaar kan vallen. 
Of de steen van ziekte, beperking, ouderdom.  
Vergeet dan één ding niet: dat de steen die Jezus droeg nòg zwaarder was. 
De steen van jouw zonde en mijn zonde. De steen van jouw moeite en die van mij. 
 
Zoals Jezus de blik gericht had op die vreugde, zo mogen wij de blik gericht hebben 
op Hem die ons voorging. 
Er is veel wat ons afleidt. 
Er zijn velen die ons onderweg motiveren. 
En er is Eén die ons grote voorbeeld is, die het voorgeleefd heeft, achter wie wij aan 
mogen gaan. 
 
** 
Het wordt mooi onder woorden gebracht in het 63e antwoord van de Gewone 
Catechismus, waar we in deze weken mee bezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Daar heb je die prikkels en die informatie van het begin. 
Dat wat je afleidt. Probeer het eens voor jezelf na te gaan. 
En je hoort in dit antwoord ook hoe je van andere gelovigen die je nodig hebt; 
geloven is heel persoonlijk en tegelijk heb je het nodig om te je laten motiveren door 
mensen die ons zijn voorgegaan èn door mensen die met jou in de arena van het 
leven de goede strijd van het geloof voeren. Verlies hen niet uit het oog! 
En vergeet dan vooral Hem die die je de kracht geeft om vergeving en vrede in 
praktijk te brengen.  
Hij deed het voor jou.  
Hij deed het je voor. 
Hij zegt het ook vandaag: doe het voor Mij! 
 
Amen. 

Hoe volg je Jezus na? 
In een wereld vol prikkels en informatie laat ik mij leiden door 
Gods Geest en richt ik mijn aandacht op het Woord van God. Ik 
ontvang kracht in het avondmaal om met andere gelovigen 
vergeving en vrede in praktijk te brengen. 
 


