BEGINZIN
Hij kijkt nog even om zich heen, niemand te zien, gelukkig! Met een zucht laat hij zich zakken tussen
een diepe gleuf in de stam van de vijgenboom. Vanaf de weg is hij zo niet meer te zien.
VERTELSCHETS
Het is op het heetst van de dag, maar onder de lage takken is het heerlijk koel. Nathanaël komt hier
graag. Hier is hij helemaal alleen.
Nathanaël kan dat niet weten, maar vandaag is het de derde dag, nadat de Farizeeën bij Johannes de
Doper kwamen vragen wie hij nu eigenlijk was. De dag daarna heeft Johannes Jezus aangewezen als
het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Twee van zijn discipelen, Andreas en
Johannes, zijn toen discipelen van Jezus geworden. Op de tweede dag heeft Andreas zijn broer Simon
Petrus bij Jezus gebracht.
En nu op de derde dag zegt Jezus tegen hen: ‘Ik wil naar Galilea gaan’. Andreas, Johannes en Simon
Petrus kennen Jezus nog maar net, maar ze gaan graag met Hem mee. Ze geloven dat Hij de Messias
is, waar het Joodse volk al zolang op gewacht heeft. Hun harten zijn vol blijdschap en verwachting. Wat
heerlijk dat zij Zijn discipelen mogen zijn!
Onderweg stoot Petrus zijn broer aan. ‘Kijk daar loopt Filippus!’ zegt hij. Ze kennen hem goed. Filippus
komt, net als zij, uit Bethsaïda. O, Filippus moet ook weten dat Jezus de beloofde Messias is! Maar
voordat ze het hem kunnen vertellen kijkt Jezus Filippus aan en zegt: ‘Volg Mij!’
Op datzelfde moment, als Jezus hem aankijkt en aanspreekt, weet Filippus het: Deze Man is Degene
waar wij al zolang op gewacht hebben. Zijn hart stroomt vol met liefde en vreugde. Hij volgt Jezus, nadat
Hij maar twee woorden van Hem gehoord heeft!
En jij? Hoeveel woorden heeft Hij al tot jou gesproken? Volg jij Jezus al? Heb jij Hem al lief gekregen?
‘O’, denkt Filippus, ‘dit moet Nathanaël ook weten!’ Filippus kan niet langer wachten, hij verlaat de
anderen en gaat op zoek naar zijn vriend. En ja hoor, daar zit hij.
‘Nathanaël, wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft en over Wie de
profeten geschreven hebben; Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth!’ roept hij blij. Maar Nathanaël
kijkt hem verwonderd aan. ‘Kan er uit Nazareth iets goeds komen?’ vraagt hij.

Tja, Filippus heeft daar zo gauw geen antwoord op. Het is waar, Nazareth is maar een klein en veracht
dorpje en de Messias zal uit Bethlehem komen, zo staat het in de profeten. Toch weet hij zeker dat
Jezus de Messias is. ‘O, als Nathanaël Hem ontmoet, dan gelooft hij het wel’, denkt Filippus. Daarom
antwoordt hij: ‘Kom en zie’. Gelukkig, Nathanaël staat op en gaat mee.
Jezus ziet ze aankomen. Aan het gezicht van Nathanaël kun je wel zien dat hij het allemaal maar vreemd
vindt. Jezus zegt: ‘Kijk, echt een Israëliet in wie geen bedrog is’. Nathanaël vraagt verbaasd: ‘Waar kent
U mij van?’
‘Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom zat, zag Ik u’, antwoordt Jezus. Wat? Heeft Jezus
hem gezien? Dan moet Hij wel God Zelf zijn. Verwondering en vreugde vervult zijn hart. Hij roept het
uit: ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!’
‘Omdat Ik tegen u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag, daarom gelooft u. Maar u zult van nog veel
grotere wonderen getuige zijn!’ antwoordt Jezus. Filippus staat erbij te stralen. Zie je wel, nu gelooft
Nathanaël het ook. Hij moest zelf Jezus ontmoeten. ‘Vanaf nu zullen jullie de hemel geopend zien, en
de engelen van God zien opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen’, zegt Jezus.
Diepe eerbied vervult de harten van de discipelen. ‘De Zoon des mensen’, zo noemde de profeet Daniël
de Messias al. Jezus is dus echt de door God beloofde Verlosser! Jezus verwijst hier naar de droom
van Jakob. Maar Hij spreekt niet over een ladder, omdat Hij nu Zelf hemel en aarde met elkaar verbindt.
Hij zal Zijn leven daarvoor geven. Ook voor Filippus en Nathanaël.
SLOTZIN
Ook voor jou? Heb jij Jezus al ontmoet? De Heere Jezus zag Nathanaël en zo ziet Hij ook jou.

