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Gemeente, binnenkort worden er weer ambtsdragers gekozen (of: bevestigd).
Ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, wat zijn dat eigenlijk voor mensen?
Zijn het bijzondere mensen? Zijn het mensen die graag vooraan zitten? Zijn het mensen
met bijzondere talenten? Zijn het soms mensen die zichzelf erg belangrijk voelen? We
gaan samen zoeken in de Bijbel naar wat het Woord van God zegt over ambtsdragers.
De preek van vanmorgen gaat over de ambtsdrager Andreas. De tekst kunt u vinden in
Johannes 1:35-43a, waarvan ik nu samenvattend alleen nog lees vers 41, 42 en 43a:
Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes
gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zei tot
hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. En
hij leidde hem tot Jezus.
Het thema voor de preek is een vraag:
Ambtsdrager-zijn in de gemeente, wat houdt dat precies in?
Er zijn drie antwoorden, dat zijn ook de drie punten van de preek:
Een ambtsdrager, dat is iemand die
1. met Jezus geweest is
2. van Jezus getuigt
3. anderen tot Jezus brengt.
Als eerste dus: 1. Een ambtsdrager is een man die met Jezus geweest is.
Johannes de Doper is druk geweest, gisteren. Er waren heel veel mensen om naar hem te
luisteren. En hij heeft gepreekt en gedoopt… Maar nu is het een dag later. Het is rustig.
Kijk, daar staat hij. In diezelfde buurt bij de Jordaan, met twee van zijn discipelen. Met
Andreas en Johannes.
En zo staat er in vers 36: ziende Jezus daar wandelen, zei hij:
Zie, het Lam Gods.
Het zaad is gering. De boodschap is veracht. En dat is nog steeds zo. Maar dat deert ons
niet. Wij prediken niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd: Zie het Lam Gods.
En, Johannes en Andreas, ze horen hun meester, hun leraar dat spreken, en (zo staat er in
vers 37): zij volgen Jezus.
Ze gaan naar Hem toe, ze lopen achter Hem aan en ze gaan met Hem mee.
Het zaad is gering en veracht, maar de zegen is groot.
Deze eenvoudige preek van Johannes, dit enkele woord wordt gezegend. Het lijkt nietig,
het is veracht. En er zijn mensen die zeggen: dat willen wij niet horen. Je moet ons andere
dingen vertellen!
Maar dit zijn de ramshoornen die geblazen worden, waardoor de muren van Jericho
vallen: Zie, het Lam Gods!
Zulke woorden (en wat is dat een troost in alle ambtelijke dienst) zullen nooit ledig tot
God wederkeren. Deze woorden dringen door, diep in de levens van deze twee mannen.
En ze verlaten Johannes en volgen Jezus.
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En Jezus (zo staat in vers 38), die daar voorbijging, hij keert zich om en zegt (vers 39):
wat zoekt u?
Het valt op dat Hij niet vraagt: wie zoekt u? Maar: wat zoekt u?
We moeten ernaar gissen, naar wat de Heere Jezus precies bedoelt, naar de reden waarom
Hij dit zo vraagt… Maar, zou te maken kunnen hebben met wat Johannes gisteren zei (wat
staat in vers 29): Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt! Dit Lam van
God, dat Johannes de Doper heeft aangewezen, is gekomen om de zonden weg te dragen.
Bij Hem moeten ze zijn met hun zonden!
Wat is het antwoord op de vraag van Jezus?
‘Rabbi (dat wil zeggen Meester, Leraar, Onderwijzer), waar woont U?
Eigenlijk nodigen ze zichzelf een beetje uit. Vriendelijk, bescheiden, maar toch… Wij
zouden zeggen: ‘mogen we misschien met U mee naar Uw huis, om daar even rustig met
U te kunnen praten?’
‘Welkom! Kom en zie!’
En zij kwamen (vers 40) en zagen, en bleven die dag bij Hem. En het was omtrent de
tiende ure, het was een uur of tien in de ochtend.
Het is jaren later als Johannes deze woorden opschrijft. Maar nooit zal hij deze dag
vergeten. Het staat in zijn geheugen gegrift, wat er toen gebeurd is.
Wat zouden ze toen besproken hebben? Waar zou het over gegaan zijn, de hele dag in dat
huis?
Dat staat er niet bij. We weten wel, uit het vervolg van het evangelie, wat de Heere Jezus
meestal besprak als Hij met Zijn discipelen alleen was. Denk maar aan die andere twee
discipelen, na de opstanding. Als zij op weg naar huis, naar Emmaüs, de opgestane
Zaligmaker ontmoet hebben, dan zeggen ze later tegen elkaar: was ons hart niet brandende
in ons, als Hij tot ons sprak op de weg, en…: toen Hij voor ons de Schriften opende?
Dàt is het werk van de gekomen Christus, dat is het werk van deze Rabbi, Leraar,
Onderwijzer, Uitlegger: Hij opent de Schriften, Hij opent het Woord!
Een Leraar, een Profeet. De Profeet, de Leraar. Die hebben we allemaal nodig.
Om te leren die wij zelf zijn: mensen die van nature met God gebroken hebben, en die
leven onder de toorn van God tegen onze zonde. Mensen met een hemelhoge schuld. Een
Leraar, die hebben wij nodig, om te leren Wie God werkelijk is: heilig en rechtvaardig,
een God die geen zonde kan verdragen.
Maar ook om te leren wie Christus is, de Zaligmaker. Die een weg gebaand heeft, terug
naar God toe, in de plaats van verloren zondaars. Die Zelf de weg, de Waarheid en het
Leven is.
Wij allemaal, maar vooral zij die anderen leren, vooral ambtsdragers hebben een
Leermeester, een Leraar nodig. Want van onszelf geldt dat we blind zijn. We hebben
nodig dat de grote Ambtsdrager, de Heere Jezus Christus ons leert en leidt. We hebben
dagelijks nodig te bidden met de dichter van Psalm 25: Heere, ai maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend. En wilt U ons, blinden, leiden op de weg, die we van
onszelf niet weten?
Ambtsdragers hebben een Leraar nodig. Dus is voor ons niet de eerste en de beste plaats
hier, voor in de kerk, of daar in de kerkenraadsbank, niet hier op de kansel, niet hier achter
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in de consistorie, maar de beste plaats voor ons is: aan de voeten van de Heere Jezus
Christus. Waar we bidden: ‘leer me toch, Heere, want ik weet nog zo weinig. Zeg het me
voor in mijn ambtelijke werk, dan mag ik het nazeggen. En leert U mij wat ik niet ken en
niet weet’.
Die dag, in het huis van Jezus, aan de voeten van Jezus, die dag heeft het leven van deze
twee mensen blijvend veranderd. Ze zijn met Jezus geweest, en dat heeft voor eens en
altijd hun leven veranderd.
Ze hebben als leerlingen aan Zijn voeten gezeten. Ze zijn door het Woord tot Hem
gebracht. Tot Hem, in Wie ze voor eens en altijd de Bron gevonden hebben van alles wat
ze nodig hebben, zowel voor hun persoonlijke, als ook voor hun ambtelijke leven.
De ware ambtsdrager weet wat het betekent om met Jezus te zijn geweest. Dat ligt
misschien gemakkelijk in de mond, maar zo bedoel ik het niet. Want dat betekent heel erg
veel.
Dat betekent dat je persoonlijk het Lam nodig gekregen hebt, tot verzoening van je
zonden en schuld. En dat betekent dus dat je jezelf hebt leren kennen als een verloren
zondaar. En dat betekent tegelijkertijd dat je ook iets geleerd hebt van je eigen onwil, van
je onmacht, je onvermogen en van je gebrek om te dienen.
Want ik wil het graag allemaal zelf doen, ik wil het graag allemaal zelf weten en ik denk
het ook allemaal zelf wel te weten ook. Maar ik moet erkennen dat ik het niet weet, en ik
moet leren buigen.
Met Jezus te zijn geweest betekent dat er iets van de hoogmoed en de vijandschap in mijn
hart gebroken is, waardoor ik aan de weet ben gekomen: ik kan het niet, ik ben totaal
onbekwaam om God te dienen.
En we vluchten, als arme mensen, met de nood van ons hart en met de nood van het ambt
tot Hem.
En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me, dat ik zelfs dat niet wil. Dat wil ik van mezelf niet.
Ik moet daar gebracht worden: want ik denk dat ik het allemaal zelf wel weet, ik denk dat
ik het zelf wel kan, en dat ik van mezelf genoeg wetenschap en kennis heb. Ik heb Hem
niet nodig, ten minste dat denk ik.
Maar ik heb nodig dat de Heere daar een streep doorhaalt en dat Hij dat steeds weer
opnieuw doet. Ik heb nodig dat de Heere die eigendunk van de afneemt, en me voor het
eerst en steeds weer opnieuw aan Zijn voeten brengt.
Maar als we daar dan komen, als we daar dan gebracht worden, als we daar dan geweest
zijn, dan vervult dat ons hart ook met zoveel verwondering en blijdschap. En ook met
zoveel gunning. Dan schrijf ik nooit meer een mens af. Dan denk of zeg ik nooit meer:
‘Laat die maar gaan, gaat u maar weg. Dan zeg ik, tegen iedereen, zelfs tegen die mensen
waar ik de meeste afkeer tegen voel in mijn hart: ‘kom ga met ons en doe als wij! Kom,
Deze, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus?’
Wie bij Jezus geweest te zijn, het kan niet anders, die is klein en ootmoedig gemaakt.
Want bij Hem en van Hem krijgen we iets van de gestalte die in Hem is en was. Hij heeft
(zegt Paulus tegen de Filippenzen) Zich vernederd. Hij heeft diep gebogen. Hij heeft nooit
Zichzelf gezocht. Hij zocht altijd de eer van God, Zijn Vader. Hij heeft Zichzelf vernederd
tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En dus: wie bij Hem geweest is, het kan niet
anders, die gaat ook buigen. Doe wordt ootmoedig en klein.
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Bij Christus geweest zijn, dat geeft een blijvend en diep besef in het hart: we kennen nog
maar zo weinig, en we weten nog maar zo weinig. Het geeft het gebed in ons hart: maak
toch in Uw Woord mijn gangen en treden vast.
Dat ‘bij Jezus geweest zijn’, dat geeft ons als ambtsdragers een thuis. Mijn thuis is niet de
preekstoel, niet het bankje voorin de kerk, niet de consistorie hier achter, maar thuis is als
het goed is: mijn binnenkamer, de plaats waar ik alleen ben met God en met Christus.
Biddend als een voorbidder. Biddend als iemand die van zichzelf niets heeft, en die altijd
maar weer vragen moet: en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer’, mijn ogen verlicht, de
nevels op doe klaren.
Een ambtsdragers iemand die met Jezus geweest is.
2. Een ambtsdragers iemand die van Jezus getuigt.
Want we lezen in vers 41-42: Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de
twee, die het van Johannes (de Doper) gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze
vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden de Messias,
hetwelk is overgezet zijnde de Christus.
Als we kijken naar die man Andreas, dan vallen een aantal dingen op aan hem.
Wat als eerste opvalt, is dat hij niet opvalt. Het is een onopvallende man. Hij valt zo
weinig op, dat als zijn naam genoemd wordt, er bijna altijd aan toegevoegd moet worden:
‘de broer van Petrus, je weet wel, de broer van die bekende Petrus’.
Maar zelf valt hij niet echt op.
In de tweede plaats is het ook een eenvoudige man. Het is geen man uit rijke kringen, hij
is niet van de geleerde elite, het is ook geen rabbi, maar een eenvoudige visser. God
gebruikt eenvoudige mensen. God gebruikt deze eenvoudige Andreas, van wie we later
nauwelijks meer lezen, om Petrus (de man die zoveel voor de kerk zal betekenen) tot
Jezus te brengen.
En dat betekent ook, gemeente, dat u de broeders in het ambt nooit mag minachten omdat
ze misschien wat minder geleerd hebben en wat minder onderlegd zijn dan dat u bent. Ze
zijn door Christus aangesteld.
In de derde plaats valt op dat niet alleen de man zelf eenvoudig is, maar ook zijn
getuigenis is eenvoudig. We horen geen moeilijke woorden, geen onbegrijpelijke termen,
maar hij zegt heel eenvoudig: Wij hebben gevonden de Messias.
Hij vond eerst (vers 42) zijn broeder Simon. Hij vond hem. Dus: hij heeft hem gezocht.
Zo gaat dat toch in het leven van een kind van God, in het leven van een ambtsdrager?
Als je zelf een uitziend en verlangend mens bent geweest, uitziende naar de komst van
Hem die de zonde zou gaan wegdragen… En als je dan vinden mag, als je Hem dan voor
het eerst gevonden hebt, dan kan het toch niet anders: dan is je hart vol van blijdschap en
gunning. En dan zoek je…: Simon.
Dan zoek je je dierbaren, je vrienden, je man, je vrouw, je kinderen. Dan zoek je als
ambtsdrager je gemeenteleden. De zoek je ze allemaal, zonder enig onderscheid. Want er
is geen onderscheid, we zijn allemaal (zo zei men vroeger) van dezelfde lap gescheurd.
Dat wil zeggen bij zijn allemaal zondaars, kinderen van Adam. Wie met Jezus geweest is,
het kan niet anders, die zoekt met liefde, met een gloed van ijver en verlangen
medezondaars op. Die kan niet meer zwijgen van Hem.
Dat is ook verderop in het Handelingenboek. Er staat in Handelingen 4:13:
4

Zij nu (en dat waren de tegenstanders van de apostelen), ziende de vrijmoedigheid van
Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren,
verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.
Als je de christus hebt ontmoet, dan gaat je hart toch branden? Dan gaat, zo zegt Paulus,
de liefde van Christus dringen. Dan zeg je: Kom, ga met ons en doe als wij! Dan zoek je
een ander op. Dan zeg je niet: ‘ga maar, alsjeblieft, ik vind u zo lastig, u mag wel
vertrekken!’ Nee, dan zeg je: ‘kom en zie. Wij hebben de Parel van grote waarde
gevonden. Kom en zie, een Mens die ons gezegd heeft alles wat wij gedaan hebben, dat is
de Christus!’
Wij hebben gevonden de Messias. Wij, niet ik. Andreas vraagt helemaal geen aandacht
voor zichzelf. Als het goed is, is dat ook het kenmerk van een ambtsdrager. Wij vragen
geen aandacht voor onszelf. Van onszelf hebben wij u helemaal niets te bieden. We zijn
niet meer dan anderen, we hebben niets van onszelf. Onze levensverhaal, onze
bekeringsweg, het doet allemaal niet ter zake. U hebt er helemaal niets aan. Het gaat niet
om ons, het gaat niet om ons aanzien, om onze prestatie. Hij zegt heel bescheiden, niet
‘ik’, maar ‘wij’.
Het gaat niet om mij. Het gaat alleen om Hem…: Jezus, Zaligmaker van zondaars.
Wij hebben gevonden de Messias. Daar klinkt ook iets in door van broederlijke liefde, die
wij elkaar als ambtsdragers ook blijvend toewensen. Ik? Nee, wij! Wij zijn elkaars vriend
en metgezel, wij die de Heere ootmoedig vrezen.
Wij hebben gevonden de Messias! Dat klinkt trouwens anders als gisteren. Dat klinkt
anders, dan Johannes de Doper gisteren tegen Andreas heeft gezegd. Johannes de Doper
zei: zie het Lam Gods. En nu zegt Andreas: wij hebben de Messias gevonden. Dat is
anders…
Andreas is samen met Johannes bij Jezus geweest. En daar zijn, op die dag, in dat huis de
Schriften geopend. En ze hebben gezien en gelooft, terwijl ze luisterden aan de voeten van
Jezus: dit Lam Gods, dat is de beloofde Messias. Dat is de Christus der Schriften. Dat is
Degene die komen zou, om de zonde der wereld weg te dragen.
Een groot geloof en een eenvoudig maar hartelijk getuigenis uit de mond van een
onopvallende discipel, in de richting van zijn broeder Simon: Simon, dit is de beloofde
Messias, de Christus. Jongen, kom met me mee!
Kom, ik kan het je niet leren. Ik kan je alleen de weg wijzen. Je moet bij Hem zijn.
Er zijn heel veel wegwijzers, ook in het kerkelijke leven. Ze zijn er van allerlei soorten en
kleuren, en ze wijzen allerlei kanten op. Maar wie bij Jezus geweest is, wijst met liefde,
vuur en hartelijkheid maar één kant op: kom, ga met me mee, en zie de Mens die mij
gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, dat is de Christus!
En wie een andere kant op wijst, bewijst daarmee dat hij niet bij Jezus geweest is.
Een ambtsdrager, wat is dat voor een man? Wat doet zo iemand?
Het is een man die met Jezus geweest is. Het is een man die van Jezus getuigt en
3. Het is een man die anderen tot Jezus brengt.
Andreas, ik zei het al, hij is geen opvallend mens. Hij is een eenvoudige man. En hij
verlangt eigenlijk maar twee dingen.
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a. Eenmaal met Jezus geweest, wil hij nooit meer van Hem weg. Hij volgt Jezus en blijft
bij Hem. Hij zegt ook niet tegen Simon: ‘zeg, Simon, ga jij maar kijken, maar ik weet
genoeg. Ik heb het gezien en geloofd, maar jij moet nog veel leren. Jij staat nog maar aan
het begin van de weg. Ik ben gelukkig al een stukje gevorderd…’
Nee, ambtsdragers hebben, net als alle andere kinderen van God nodig, om aan de voeten
van Christus te zijn en te blijven. Als leerlingen.
En dat maakt en houdt ons als het goed is in ons dienstwerk ook klein, nederig, ootmoedig
en bescheiden. We zijn tegenover de Heere geen rabbi’s maar discipelen, geen meesters
maar leerlingen.
b. Het eerste wat Andreas verlangt is: bij Jezus blijven. Maar er is nog iets. In vers 43
staat dat hij Simon, zijn broer tot Jezus brengt. Hij leidde hem tot Jezus.
En als je verder bladert in de Bijbel, dan valt op dat Andreas niets anders doet dan dat.
We komen hem nog een keer tegen Johannes 6. Daar brengt hij een knul, een jonge knaap
bij Jezus met vijf gerstebroden en twee visjes. Hij bracht hem tot Jezus.
In Johannes 12 zijn er Grieken die Jezus willen zien. Andreas is het die hen daar brengt.
Hij leidde hen tot Jezus.
Hij doet niet anders dan dat.
Een eenvoudige man, ongeletterd, onopvallend. Die man zou zichzelf niet kandidaat
gesteld hebben. Je hoort hem het als het ware zeggen: ik ben klein, ik moet minder
worden. Maar Hij, mijn Meester, moet meer worden!
Een eenvoudige man, ongeletterd, onopvallend. Maar zie, hoe groot werk de Heere door
zijn eenvoudige woorden heeft gewerkt.
En dat mag iedere ambtsdrager wel tot troost zijn. Ook als u opziet tegen alles wat er is, of
tegen alles wat komen gaat. Als er twijfel is in uw hart: kan ik het wel? Het antwoord is:
nee. Ben ik wel in staat om die verantwoordelijkheid te dragen? Nee. Ben ik wel
bekwaam? Nee, ook niet. Ben ik wel geschikt om ambtsdrager te zijn? Nee.
Niet in staat, ongeschikt en onbekwaam. Maar de Heere wil ons wel gebruiken, als slijk,
aan zijn Goddelijke vingers om mensen tot Hem te brengen. Mensen die (net als wij
voorheen waren) vijandig zijn. Vijanden van Christus.
Maar het is onze hoop en verlangen, dat zulke vijanden (net als wij) als antwoord op onze
eenvoudige woorden ook zullen komen en buigen.
Ja, het is onze troost, dat ze zullen komen. God zal het doen. Hij Zelf gebruikt die
eenvoudige woorden om vijanden te brengen aan Zijn voeten. En ze zullen komen, en
aanbidden voor Zijn voetbank neer.
Hier zien we drie, vier leden van de nieuwtestamentische gemeente. En ze zijn allemaal
toegebracht door eenvoudige mensenwoorden.
Johannes de Doper zegt: zie, het Lam Gods. En daar gaan zeggen: Johannes en Andreas.
En Andreas zegt: wij hebben gevonden de Messias. En daar komt hij: Petrus.
En even later zegt Filippus tegen Nathanaël: kom en zie! En hij komt.
Dat, gemeente, zal voor de broeders van de kerkenraad tot innige blijdschap en vreugde
zijn, ja wij zullen juichen en neerknielen van verwondering, als ook u onze woorden horen
zult… en komen zult…
Want ook wij zeggen het, tegen u: kom en zie, wij hebben gevonden de Messias. Zie het
Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt.
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Laat deze eenvoudige geschiedenis, van deze eenvoudige man met zijn eenvoudige
woorden voor de (aanstaande of te bevestigen) broeders tot troost en bemoediging zijn.
God gebruikt mensen in Zijn dienst, die in zichzelf onbekwaam zijn. Hij brengt ze Zelf
aan Zijn voeten. En ondanks hun ontrouw brengt Hij ze daar ook altijd weer terug.
Daar mogen we leren, dan moeten we blijven leven.
God gebruikt zondige, onbekwame, ongeschikte mensen als slijk aan Zijn vingers.
Maar tegelijkertijd geldt, dat het werk in Gods koninkrijk en de zegen van het dienstwerk
niet van ons afhankelijk is.
Zeker, de Heere wil de ijver in ons dienstwerk en onze verborgen gebeden zegenen, maar
de uiteindelijke zegen komt van boven. Het is Gods werk.
En dat mag alle ambtsdragers tot grote troost zijn, en hoop en moed geven voor de
toekomst.
Ons dienstwerk is beperkt: een hand vol koren, op de hoogte van de bergen, op ruwe en
onvruchtbare rotsen.
Maar het echte dienstwerk is van God, en daarom voegt de dichter eraan toe: maar de
vruchten daarvan, zal ruisen als de Libanon.
Amen.
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