
Jezus Volgen



Maria, wist je niet?

⚫ Lukas 2:48-50

− Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn 

moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons 

aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het 

hart naar je gezocht.’

− Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me 

gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader 

moest zijn?’

− Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.



Pushen

⚫ Johannes 2:3-5

− Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 

Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn 

meer.’

− ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is 

nog niet gekomen.’

− Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 

‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’



Tegenhouden

⚫ Lukas 8:19-21

− Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar 

ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte.

− Zijn toehoorders zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw 

broers staan buiten, ze willen u spreken.’

− Maar hij antwoordde: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn 

degenen die naar het woord van God luisteren en 

ernaar handelen.’



Immanuël

⚫ Jesaja 7:14 

− Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: 

de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig 

een zoon baren en hem Immanuël noemen.



Totaal ander leven

⚫ Mattheüs 4:19

− Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie 

vissers van mensen maken.’



Wereldse problemen voor wereld

⚫ Mattheüs 8:22

− Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de 

doden hun doden begraven.’



De een volgt meteen

⚫ Mattheüs 9:9 

− Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het 

tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei 

tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem.



De ander komt er niet toe

⚫ Mattheüs 19:21-22

− Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga 

dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef 

de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in 

de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 

Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen 

weg; hij had namelijk veel bezittingen.



Voorbeeld Petrus

Johannes 21:15-22

Mattheüs 26:31-35











Mattheüs 7:21  

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal 

het koninkrijk van de hemel binnengaan, 

alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse 

Vader.

Waarschuwing









Bij Vader Achterop



⚫ Johannes 10:14; 10:27

− 14  Ik ben de goede 

herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn 

schapen kennen mij,

− 27  Mijn schapen 

luisteren naar mijn 

stem, ik ken ze en zij 

volgen mij.


