
De weg naar Jezus 
Zondag 29 januari middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 1:35-40 
Tekst: Johannes 1:35-40 
 
Punten: 
1. Tot Jezus gegaan (35-37) 
2. Door Jezus ontvangen (38-40) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij dooptoespraak: wat is “in een nieuw godzalig 
leven wandelen”? 

• Bij punt 1: 
o De eerste preek over het Lam Gods deed geen kracht in de harten van de hoorders. Hoe 

komt dat? Wat is er dan nodig? 
o Hoe kunnen zondaren nu tot Christus gaan? Hoe zegt John Bunyan dit? 

• Bij punt 2:  
o Alleen door het geloof in Hem zullen zondaren tot de Heere Jezus gaan. Wat is dan het 

verschil tussen “komen” en “ontvangen worden”? 
o Wat betekent de 10e ure letterlijk? En wat is de betekenis van deze uitdrukking in het 

bevindelijke taalgebruik? 
 
Uit de bronnen 
Johannes Calvijn in commentaar op Johannes 1:38  
(Calvijn maakt verschil tussen vluchtig zien en bij Jezus komen en blijven) 
Door dit voorbeeld wordt ons geleerd, dat wij uit het eerste onderricht der kerk zulk een smaak in 
Christus moeten verkrijgen, dat daardoor de begeerte om voort te varen ontstoken wordt. Ten 
tweede, dat wij niet tevreden moeten zijn met een enkele vluchtige blik, maar dat wij naar Zijn 
woning moeten vragen, opdat Hij ons als Zijn gasten ontvangt. Want er zijn zeer velen die het 
Evangelie als het ware alleen van verre ruiken en zodoende Christus op eenmaal laten verdwijnen en 
alles wat zij van Hem geleerd hadden, vergeten. 
 
John Bunyan in “Komen tot Jezus Christus”, hoofdstuk 2 
Komen tot Jezus Christus is het uitgaan van het hart tot Jezus, gedrongen door een diep besef van de 
volstrekte behoefte die een mens heeft om door Hem gerechtvaardigd en behouden te worden. 
 
John Bunyan in “Komen tot Jezus Christus”, hoofdstuk 12 
(Bunyan maakt een verschil tussen “komen” en “gekomen zijn”) 
Zondaar die tot Hem komt, ontvangt u nu en dan niet een kus van de zachte lippen van Jezus 
Christus? Ik bedoel daarmee één van Zijn gezegende woorden die als honingdruppels op uw ziel 
vallen om u te verkwikken wanneer u in de put zit. Geeft Jezus Christus u soms niet een glimp van 
Zichzelf te zien, ook al ziet u Hem misschien niet langer dan men tot twintig tellen kan? Voelt u soms 
niet dat de warmte van Zijn vleugelen als het ware uw ziel overschaduwt en haar gloed doet 
gevoelen op uw geest, zoals de heldere zonnestralen dat doen op uw lichaam, wanneer de zon 
plotseling door de wolken heen breekt, al is alles na enkele ogenblikken weer verdwenen? Welnu, al 
deze dingen zijn het teken dat de goede hand van uw God op u is en zij dienen om u te dwingen, op 
te wekken, bereidwillig te maken en in staat te stellen om tot Christus te komen, zondaar die tot 
Hem komt, opdat u tenslotte behouden mag worden. 
  

4 dagen bij de Jordaan (Joh. 1) 

• Dag 1 (19-28): De getuigenis van Johannes 

• Dag 2 (29-34): De prediking van het Lam Gods 

• Dag 3 (35-43):  
o Andréas en Johannes volgen Jezus 
o Andréas leidt Petrus tot Jezus 

• Dag 4 (44-52):  
o Jezus roept Filippus 
o Filippus nodigt Nathanaël tot Jezus 



Bijlagen: 

• Uitleg van de keuze om de tiende ure te duiden als 10 uur in de morgen 

• Meditatie van ds. J.J. van Eckeveld over “de tiende ure” 
 
Uitleg van “De tiende ure” 
De joden beginnen hun tijdrekening vanaf zonsopgang (6 uur in de morgen). De tiende ure in de 
joodse tijdrekening is 6+10 = 16.00 uur. De Romeinen rekenen net als wij vanaf middernacht. De 
tiende ure is dan 10.00 ’s morgens of 22.00 uur ’s avonds. 
In de preek heb ik de keuze gemaakt voor de Romeinse tijdrekening vanwege de volgende redenen: 
 

• Johannes schrijft zijn evangelie voor heiden-christenen. Dit kunnen we onder andere zien aan 
de vertalingen die hij van joodse woorden geeft (bijv. Rabbi-Meester, Messias-Christus). Hij 
zou de joodse tijdrekening gebruikt kunnen hebben, maar het ligt meer voor de hand dat hij 
de tijdrekening gebruikte die zijn lezers gewend waren.  

• In Johannes 20:19 moet Johannes de Romeinse tijdrekening gebruikt hebben. De avond van 
de 1e dag van de week is bij de joden al de 2e dag omdat voor hen de nieuwe dag aanbreekt 
bij de avond. De sabbat duurt nog steeds bij hen vanaf vrijdagavond tot zonsondergang 
zaterdagavond.  

o Johannes 20:19 Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, en als de 
deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. 

• Ook in Johannes 19:14 blijkt dat Johannes de Romeinse tijdrekening gebruikt, wanneer we 
het vergelijken met Markus 15:25. Jezus stond voor Pilatus om 6 uur (Romeinse tijd) en werd 
gekruisigd op de 3e ure (Joodse tijd, 9.00 uur Romeinse tijd) 

o Joh. 19:14 En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en 
hij zeide tot de Joden: Zie, uw Koning. 

o Markus 15:25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem. 

• Johannes schrijft in vers 40 dat de twee discipelen die dag bij hem bleven. Dit past heel goed 
bij een verblijf vanaf 10 uur in de morgen. Wanneer de tiende ure 16:00 uur had betekend, 
hadden we verwacht dat er gestaan had, zij bleven die avond bij hem, zoals de 
Emmaüsgangers later zeiden: Blijf met ons; want het is bij den avond en de dag is gedaald. 

 
Deze keuze om de uuraanduiding op te vatten als Romeinse tijdsaanduidingen betekent dan ook  

• dat de Heere Jezus de Samaritaanse vrouw niet ontmoette bij de Jakobsbron om 12.00 uur, 
maar om 18:00 uur (een gebruikelijk moment om water te putten). Joh. 4:6 

• dat de zoon van de koninklijke hoveling niet om 13.00 uur, maar om 19:00 uur werd genezen 
door de Heere Jezus. Joh. 4:52. Ook dit past weer heel goed, omdat Kana en Kapernaüm 25 
km uit elkaar lagen. Wanneer de Heere Jezus om 13:00 uur de vader terug had gestuurd, had 
hij best dezelfde dag nog thuis kunnen zijn. Maar uit vers 52 blijkt dat vader pas de volgende 
dag weer in Kapernaüm aankomt.  

 
De tiende ure 
Ds. J.J. van Eckeveld in de Saambinder 23-1-1986 
 
De tiende ure was voor Johannes het ogenblik dat Christus Zich aan hem openbaarde. Tientallen 
jaren later weet hij zich dat tijdstip nog precies te herinneren. Het ogenblik waarop een zondaar voor 
het eerst op Jezus mag zien, staat onuitwisbaar in het geheugen gegrift. Onvergetelijk is het ogenblik 
waarop een verloren zondaar voor het eerst mag blikken in de rijkdom die in Christus is. Kent u die 
tiende ure in uw leven? 
Dat is dus wat anders dan het ogenblik van de wedergeboorte. Geestelijk leven te kennen is nog iets 
anders dan Christus te kennen. We kunnen aangename tijden in ons leven gehad hebben, waarop 



het Woord kracht deed op onze ziel, waarop we onze zonden zo hartelijk voor de Heere mochten 
bewenen, waarop we iets van Gods goedertierenheid mochten ervaren, en toch Christus nog niet 
kennen. En daarheen moet het toch in ons leven. 
Buiten Christus kan en mag er geen rust zijn. 
Het leven is alleen in Hem en buiten Hem is het leven niet. 
En nu is het waar: die hartelijke tranen waarmee de zonde wordt beweend, die uitgangen van het 
hart tot de Heere, dat hopen op Gods goedertierenheid, dat alles is wel van Christus, maar het is 
Christus Zelf niet. De vruchten van het werk van Christus zijn de Persoon nog niet. 
Ik moet de Persoon van Christus leren kennen. 
Daar hebt u de betekenis van die tiende ure. 
En daarom de persoonlijke vraag: Kent u zo'n tiende ure, waarop Christus Zich openbaarde aan uw 
ziel? 
Daaraan gaat wel wat vooraf. In het begin kunnen we zo bezig zijn het leven te zoeken in die 
aangename gestalten, die hartelijke tranen, die uitgangen tot de Heere. En het is ook zo aangenaam. 
We zouden het zo graag willen vasthouden. En heimelijk maken we er de grond van. 
Een mens is toch steeds weer geneigd rust te zoeken waar de rust niet is. 
Maar wat doet nu de Heere als Hij plaats gaat maken voor Christus? Dan neemt Hij de grond weg uit 
al mijn bevindingen en genietingen. 
Het is alsof de glans eruit wordt genomen. En ik houd een lege ziel over. Ik kan het er niet meer mee 
doen. 
Al meer gaan we dan zien het tekort, het gemis. Met al onze genietingen en vertroostingen komen 
we weer in het gemis terecht. We dachten al aardig gevorderd te zijn op de weg der bekering, maar 
we worden weer onbekeerd. 
En als we onszelf dan weer terugkrijgen en ons verdorven bestaan de kop weer opsteekt, dan komen 
er soms zonden voor de dag waar we vroeger geen weet van hadden. Onze ouden zeiden wel: Dan 
horen zij honden bassen die zij nog nooit eerder hadden gehoord. We hadden er geen weet van dat 
het zo erg met ons was. Het wordt werkelijkheid. 
Daarbij komt de heiligheid van Gods Wet, die ons aanklaagt en schuldig stelt aan alle geboden. We 
krijgen te doen met de rechtvaardigheid Gods, waarvoor we niet kunnen bestaan. 
Wat kunnen we dan nog doen met onze vertroostingen en bevindingen? Niets! 
Alles gaat ons ontvallen. We kunnen er niet mee bestaan voor een heilig en rechtvaardig God. Er 
moet betaald worden. Er moet voldaan worden aan Gods gerechtigheid. En waar zal ik ooit betaling 
kunnen vinden? 
Als de Heere plaats gaat maken voor Christus dan houden wij niets meer over dan een hemelhoge 
schuld en niets om die schuld te betalen. Dan wordt het aan onze kant omkomen. 
Er blijft een naakte en schuldige zondaar over en meer niet! 
Maar dan wordt het wonder ook zo onuitsprekelijk als de Heere het licht doet vallen op Christus. U 
voelde de grond onder uw voeten wegzinken, maar toen werd uw oog geopend voor de schoonheid 
van Christus. Zou u dat ooit kunnen vergeten? Dat ogenblik waarop de zondaar voor het eerst op 
Christus mag zien is onvergetelijk. 
Dan horen we Johannes vele jaren later vol verwondering zeggen: En het was omtrent de tiende ure. 
Wie zal die blijdschap en verwondering beschrijven? Wat gaat er dan voor een diep verloren mens in 
Christus een ruimte open. Ik kan mijn schuld niet betalen, maar bij Hem is volkomen betaling. Ik 
moet met alles wat er in mijn leven is gebeurd toch omkomen, maar bij Hem is verlossing. Hij baande 
de weg, waar geen weg was. Hij voldeed aan Gods recht, waaronder ik moest verteren. Hij heeft de 
hitte van Gods gramschap geblust. Hij heeft alles volbracht, wat ik nooit meer zou kunnen 
volbrengen. 
Als de zondaar op Jezus mag zien dan is het een onuitsprekelijke vrede en blijdschap die het hart 
vervult. Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij is de Schoonste der 
mensenkinderen, want genade is op Zijn lippen uitgestort en van genade alleen moet ik het hebben. 



Zou u dat ogenblik ooit kunnen vergeten dat u vanuit uw verlorenheid voor het eerst op Christus 
mocht zien? En als het eerste zien al zo'n diepe verwondering baart, hoeveel te meer als we Hem in 
de oefeningen van het geloof al meer leren kennen! 
Nooit komen we uitgeleerd in de kennis van Christus! En hoe meer we ervan leren, hoe dieper we 
gaan buigen. 
En het was omtrent de tiende ure! Of is er nooit een tiende ure in uw leven geweest? Dan mag nog 
de nodiging klinken: Wendt u naar Mij toe, daar is plaats bij MIJ! 
Ik wens u geen rust dan alleen in Christus. 


