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Waarom kan ik U nu niet volgen?
Er komen momenten in ons leven voor, dat wij de Heer Jezus niet kunnen volgen. Dit ligt niet aan Hem,
maar aan ons. Als de Heiland vraagt om Hem te volgen, maar we berekenen de kosten niet, dan is het
beter Hem niet te volgen. Als we het voornemen opvatten de Heer Jezus te volgen, maar we willen eerst
dit en dan dat nog doen, dan moeten wij het antwoord verwachten: ‘Niemand die de hand aan de ploeg
slaat en achterom kijkt, is geschikt voor het koninkrijk Gods’ (Luk. 9:62).
Om de Heer Jezus te kunnen volgen, moeten we onmiddellijk alles verlaten. Levi verliet het tolhuis,
Zacheüs kwam uit de boom waarin hij geklommen was en opende zijn huis en zijn hart voor de Heiland.
Het is goed er ernstig over na te denken, dat niets ons weerhouden mag om bereid te zijn stil achter onze
Heiland aan te gaan, als wij geroepen worden of ons geroepen voelen om de Heer Jezus te volgen.
Maar als we voor de Heer Jezus hebben gekozen en Zijn discipelen genoemd mogen worden, dan kunnen
er toch ogenblikken komen dat wij onze Heiland niet kunnen volgen. Simon Petrus zei eens tot de Heer
Jezus: ‘Heer, waar gaat Gij heen?’ Toen het antwoord luidde: ‘Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen,
maar gij zult Mij later volgen’, zei Petrus: ‘Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U
inzetten’ (Joh. 13:36-37). Petrus moest eerst zichzelf leren kennen, dan pas zou hij de Heer Jezus kunnen
volgen.
Natuurlijke gevoelens zijn niet genoeg om de weg van de Heer te bewandelen, om in Zijn verdrukkingen
in te gaan. Als dát onze kracht zou zijn, komen we op de een of andere manier tot verloochening van
onze Heer. De Psalmist wist uit ervaring wat het was om op eigen kracht te bouwen en daardoor in de
verzoeking te vallen. Daarom roept hij het anderen toe: ‘Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel,
hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet nadere’
(Ps. 32:9).
Het paard is gewend vooruit te snellen, de muilezel heeft de neiging om achter te blijven. Sommigen
kunnen de Heer Jezus niet volgen omdat zij achterblijven, anderen kunnen Hem niet volgen omdat zij
Hem voorbij snellen. Bij Petrus vinden we dit laatste. Hij wachtte niet op God. Hij meende dat hij zijn
leven in zou kunnen zetten voor de Heer Jezus en daarom was hij zo vlug in zijn woorden en daden. Maar
als we zo handelen, komen we op de een of andere wijze tot verloochening van onze Heer. We moeten
altijd, bij elke stap die we zetten, letten op Hem Die ons voorgaat. Daarom is het noodzakelijk dat we
niets van onszelf verwachten, dat we niet zelf willen voorgaan en zelf willen leiden.
Het is verootmoedigend voor ons dat het vaak zo anders met ons is dan het met ons moet zijn. Drie jaar
eerder had de Heiland geroepen: ‘Volg Mij’ en Petrus had het toen zo gemakkelijk gevonden om de stap
te zetten. Maar nu? Nu kon hij Hem niet volgen, want nu moest hij eerst afleren om op zichzelf te
vertrouwen. Nu moest hij door een val zichzelf leren kennen en pas dan zou hij de Heer Jezus kunnen
volgen, zelfs tot in de dood.
Na Zijn opstanding kwam de Meester tot Zijn bedroefde discipel, die zo teleurgesteld was geraakt in
zichzelf, met de woorden: ‘Volg Mij’ (Joh. 21:19) en gaf hem de verzekering dat hij door de marteldood
God zou verheerlijken. En als Petrus dan wéér vooruitloopt en ten aanzien van Johannes, die hij bijzonder
liefhad, vraagt: ‘Maar wat deze?’, klinken opnieuw die veelzeggende woorden: ‘Volg Mij’. Ja, dan wordt
het nog versterkt doordat de Heiland zegt: ‘Volg gij Mij’.
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Als we door op onszelf te zien, Hem nu niet volgen kunnen, moeten we luisteren naar Zijn waarschuwing,
en anders... door schade en schande wijs worden. Wat brengen we onszelf vaak in moeilijkheden door
vooruit te lopen of achter te blijven! Het ergste is dat we de Heer Jezus dan niet volgen kunnen.
Gelukkig als ook tot ons gezegd kan worden: ‘Gij zult Mij later volgen’, al zou het dan ook zijn dat het
eerst door verloochening heen moest!
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