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Het was omstreeks het tiende uur
‘Het was omstreeks het tiende uur’ (Joh. 1:40). Toen Johannes de Doper de Heer Jezus zag wandelen en
het uitriep: ‘Zie, het Lam van God’, waren twee van zijn discipelen de Heer Jezus gevolgd. Getroffen door
de opgetogenheid van hun meester, wensten zij met de Heer Jezus kennis te maken. Hij moet wel een
belangrijk Persoon zijn – zo dachten zij – dat onze meester zich zó tot Hem aangetrokken voelt! ‘Het Lam
van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’, is Hij dat? Zou Hij dan de beloofde Verlosser zijn, naar
Wiens komst alle gelovige Israëlieten reikhalzend uitzagen? Laten we zien of dit zo is. Laten we Hem
volgen.
En zij volgden de Heer Jezus. ‘Wat zoekt gij?’ vraagt de Heer, toen Hij zag dat ze Hem volgden. ‘Rabbi ...
waar hebt Gij Uw verblijf?’ ‘Komt en ziet’, zegt de Heer Jezus. ‘Zij dan kwamen en zagen waar Hij Zijn
verblijf had en zij bleven die dag bij Hem’ (Joh. 1:38-40). Hoe eenvoudig en treffend! De Heer, Die hun
gedachten kende en wist wat er in hen omging, geeft hun de gelegenheid met Hem kennis te maken,
neemt hen mee naar Zijn huis en openbaart Zich aan hen in Zijn oneindige liefde en ondoorgrondelijke
genade.
De Zoon des mensen is in de wereld gekomen om te zoeken en te behouden wat verloren was (Luk.
19:10). Daarom verheugt Hij Zich onuitsprekelijk wanneer iemand naar Hem wil luisteren, in Hem belang
stelt en door Hem gered wil worden. Hij is steeds Dezelfde. Als u tot Hem gaat met het oprechte
verlangen om met Hem kennis te maken, dan staan Zijn hart en Zijn huis voor u open. U zult een liefde bij
Hem vinden die alle voorstelling te boven gaat, een genade die u verwondert, en een schoonheid en
heerlijkheid die u tot aanbidding brengen.
Dit was blijkbaar de uitwerking van de kennismaking met de Heer Jezus van deze twee discipelen van
Johannes. Eén van hen, Andréas, de broer van Simon Petrus, was zó vervuld van de grootheid en
heerlijkheid van de Heer, dat hij, toen hij zijn broer Simon ontmoette, het uitriep: ‘Wij hebben de Messias
gevonden’ (Joh. 1:42). En in de vaste overtuiging dat de Heer op Simon dezelfde indruk zou maken, leidde
hij hem tot de Heer Jezus.
De tweede was de schrijver van het Evangelie waarin deze gebeurtenis vermeld wordt. Johannes, de
discipel die door de Heer geliefd werd, noemt zijn eigen naam nooit, omdat voor hem de Naam van de
Heer Jezus boven alles kostbaar was en hij zich op bijzondere wijze in Zijn heerlijkheid verlustigde en aan
Zijn Persoon verbonden voelde. De eerste kennismaking met de Heer Jezus had op Johannes zo’n grote
indruk gemaakt dat hij meer dan vijftig jaar later, toen hij zijn Evangelie schreef, nog precies wist op welk
uur hij voor het eerst met de Heer Jezus in aanraking gekomen was. ‘Het was omstreeks het tiende uur’,
zo deelt hij ons mee.
Onvergetelijk was voor hem die eerste kennismaking. Als de dag van gisteren stond hem dat uur nog voor
de geest. De warmte van zijn hart op dat moment was niet afgekoeld na vijftig jaar. Nog even dierbaar, zo
niet dierbaarder was de Heer Jezus voor hem. Hem, de Zoon van God, God geopenbaard in het vlees,
voor te stellen, te prediken, aan te bevelen, lief te hebben, aan te hangen, te bewonderen en te
aanbidden – dat was de lust van zijn leven en de vreugde van zijn hart. Met jeugdige geestdrift spreekt en
schrijft Johannes over Hem, het Woord des levens Dat hij met de ogen gezien en met de handen betast
had (1 Joh. 1:1).
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Kunt u ook op zo’n uur terugzien? Hebt u al kennisgemaakt met de Heer Jezus? Is Hij uw Heer en Heiland
geworden, Die u van harte liefhebt? Niet iedereen kan zó precies de dag en het uur aangeven waarop hij
kennismaakte met de Heer. De wegen en de middelen van de Heer zijn verschillend. Hoe heerlijk het ook
is, het is niet noodzakelijk. Maar het is wel noodzakelijk, als u behouden wilt worden, met de Heer Jezus
kennisgemaakt te hebben, uit de duisternis tot het licht, uit de dood tot het leven gekomen te zijn. Het is
wel noodzakelijk met de blindgeborene te kunnen zeggen: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’
(Joh. 9:25), met de apostel Paulus te kunnen verklaren: ‘Maar mij is barmhartigheid bewezen’
(1 Tim. 1:13) en met Petrus te kunnen antwoorden: ‘Heer, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden
van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat Gij zijt de Heilige van God’ (Joh. 6:68-69).

