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DE ROEPING VAN DE EERSTE LEERLINGEN 
Johannes 1,35-51 

35 De volgende dag was Johannes daar weer; twee van zijn leerlingen waren 

bij hem. 36 Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: ‘Daar is 

het lam van God.’ 37 De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en 

volgden Jezus. 38 Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak 

hen aan: ‘Zoeken jullie iets?’ Ze zeiden: ‘Rabbi (dat betekent: meester), waar 

houdt U uw verblijf?’ 39 Hij antwoordde: ‘Kom mee en je zult het zien.’ Ze gin-

gen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij 

Hem. Het was ongeveer het tiende uur. 40 Andreas, de broer van Simon Pe-

trus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus wa-

ren gevolgd. 41 De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. ‘We 

hebben de Messias gevonden!’ zei hij. (Messias betekent: gezalf-

de.) 42 Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei: 

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes; voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat bete-

kent: rots). 

43 De volgende dag, toen Hij besloten had om naar Galilea te gaan, ont-

moette Hij Filippus. ‘Volg Mij’, zei Jezus tegen hem. 44 Filippus was afkomstig 

uit Betsaïda, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwa-

men. 45 Filippus ging Natanaël opzoeken en zei tegen hem: ‘Degene over wie 

Mozes in de Wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we ge-

vonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ 46 ‘Nazaret?’ zei Natanaël. 

‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ Maar Filippus hield vol: ‘Kom mee en je 

zult het zien.’ 47 Jezus zag dat Natanaël naar Hem toe kwam en zei over hem: 

‘Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is.’ 48 ‘Waar kent U 

mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Nog voordat Filippus 

je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had Ik je al gezien.’ 

49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Is-

raël!’ 50 Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb 

onder de vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ 51 En Hij voegde er-

aan toe: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel geopend is 

en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.’ 
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