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De Twaalf Discipelen 
Les 2/13: Andreas 

http://www.middletownbiblechurch.org/12disc/12dis.htm  
NL: http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
In de lijst van discipelen in Mattheüs 10:2-4 is Andreas de tweede gerangschikt. Hij is dan ook de 
volgende persoon in onze tweede les over de 12 discipelen van de Heer. Wij willen deze mensen 
leren kennen opdat we waardevolle lessen zouden kunnen leren van de mannen die Jezus volgden. 
Door te leren over hun levens willen we ontdekken in hoeverre wij op deze mensen gelijken en in 
welke zin zij op ons gelijken. We willen goede kwaliteiten ontdekken in de levens van deze discipe-
len die we zouden willen navolgen, en we moeten ook kijken naar zonden in hun levens die we 
zouden moeten vermijden. 
Vorige keer beschouwden we het leven van Petrus, de eerste in de lijst van Mattheüs. De tweede in 
de lijst is Andreas (Mattheüs 10:2). Wie was de broer van deze man (Mattheüs 10:2)? Petrus. 

Wat deden deze twee broers als beroep (Mattheüs 4:18)? Zij waren vissers. 
Wie waren Andreas en Petrus’ metgezellen (Lukas 5:10)? Jakobus en Johannes, die zonen waren 
van Zebedeüs. Blijkbaar werkten en visten deze vier mannen samen. 

Andreas de zoeker  
Diep in zijn hart wist Andreas dat er meer in het leven was dan enkel vissen, geld verdienen en de 
dagelijkse routine te volgen. Hij wist dat er iets belangrijkers was en hij wilde dat vinden. Op een of 
andere manier leerde Andreas over een grote profeet wiens naam Johannes was (Johannes 1:6). De-
ze man was niemand minder dan Johannes de Doper. Andreas besloot het vissen een tijdje te laten, 
en spoedig werd hij een discipel (volgeling) van Johannes de Doper. Andreas wordt genoemd in 
Johannes 1:35. Hij was een van deze twee discipelen van Johannes (alhoewel we zijn naam niet 
lezen voordat we bij Johannes 1:41 komen). 

Johannes de Doper wijst Andreas op Jezus  
Op een dag waren Andreas en een andere discipel samen met Johannes de Doper. Jezus was daar 
ook (Johannes 1:36). Johannes de Doper was een groot profeet (zie Mattheüs 11:11), maar in Jo-
hannes 1:36 zien we Johannes wijzen op een andere Persoon die veel groter was dan hij. Johannes 
wees op Jezus en zei: “Zie, het Lam van God!” (Johannes 1:29). Waarom denkt u dat Jezus het Lam 
van God genoemd werd? (vergelijk ook met Johannes 1:29). 
Toen de twee discipelen Johannes de Doper deze woorden hoorden zeggen, wat deden ze dan? Ble-
ven zij Johannes de Doper volgen of verlieten zij Johannes om Jezus te volgen (Johannes 1:37)? Zij 
volgden Jezus. 
Andreas was een ZOEKER! Zijn zoekende geest maakte dat hij voor een tijd zijn boot en netten 
achterliet om Johannes de Doper te zoeken, maar zijn zoektocht was nog niet over! Johannes de 
Doper wees hem op Jezus, het Lam van God! Wanneer mensen zoekende zijn dan moet hen de juis-
te richting aangewezen worden. Als iemand tot u komt die wil gered worden en de Heer wenst te 
kennen, waar zou u hem dan naartoe wijzen? Wijs hem niet op uzelf, maar wijs hem naar iemand 
die veel groter is dan u! Wijs hen naar de Heer Jezus Christus. Wanneer een zoekende Christus 
vindt, dan zal zijn zoektocht voorbij zijn. 
Andreas en deze andere discipel bleven die dag bij Jezus (Johannes 1:38-39). Wist Jezus dat deze 
mannen ZOEKENDEN waren (Johannes 1:38-39? Ja, en Hij liet hen meekomen (Johannes 1:39-
40). 
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Zoek en u zal vinden  
Ware zoekenden zullen nooit ontgoocheld worden. Als een persoon de waarheid en de ware God 
zoekt te leren kennen, dan zal deze persoon VINDEN WAT HIJ ZOEKT. Andreas was een ware 
zoekende en Andreas vond inderdaad de Heer. Gods belofte aan ZOEKENDEN wordt gevonden in 
Jeremia 29:13: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart”. 
God zal hen die Hem van harte zoeken niet ontgoochelen! In Hebreeën 11:6 leren we dat God “be-
loont wie Hem zoeken”. Zij die God met hun gehele hart zoeken zullen beloond worden! Zij die 
God zoeken zullen Hem vinden! Andreas was een ZOEKER. Was Andreas ook een VINDER (Jo-
hannes 1:42)? Ja, want hij zei: “Wij hebben de Messias gevonden”. 

Help anderen te vinden wat u hebt gevonden!  
Hield Andreas zijn ontdekking voor zichzelf of deelde hij die met anderen (Johannes 1:42)? Hij zei 
dat hij de Messias gevonden had. Wie was de eerste persoon aan wie hij zijn ontdekking meedeelde 
(Johannes 1:42)? Petrus. In vorige les leerden we wat de Bijbel zegt over Simon Petrus. De Bijbel 
zegt weinig over Petrus’ broer Andreas, maar we mogen nooit vergeten dat het ANDREAS was die 
zijn broer Petrus tot de Heer bracht. 
Veronderstel dat een man al jaren op zoek is naar een remedie tegen een onbekende, pijnlijke 
kwaal. Uiteindelijk ontdekt hij de remedie. Hij vindt precies waar hij al zovele jaren naar zocht. 
Wat zal hij nu doen? Zou hij die remedie geheim houden? Zal hij niemand vertellen over zijn ont-
dekking? Als u die man was, zou u het aan anderen vertellen? Andreas hield zijn ontdekking niet 
voor zichzelf. Zijn houding was deze: IK VOND HEM! EN PETRUS, IK WIL DAT OOK JIJ 
HEM VINDT! 
Hoe is het met u? Hebt u Jezus Christus ontdekt? Er zijn veel mensen die naar de kerk gaan en elke 
week naar de zondagsschool, en die vertrouwd zijn met bijbelverhalen, en die toch nooit Jezus 
Christus hebben ontdekt en Hem niet zijn gaan kennen als hun PERSOONLIJKE VERLOSSER. U 
moet Hem echt vinden vooraleer u anderen kan helpen Hem te vinden! Het is één ding iets te weten 
over Christus, maar het is geheel iets anders Christus te kennen op een persoonlijke, reddende ma-
nier. Iedereen kent de president van de Verenigde Staten, maar niet velen kennen hem persoonlijk. 
Als u Christus hebt gevonden en u de vreugde ontdekt van Hem persoonlijk en als uw Redder te 
kennen, zult u dan uw vreugde ook met anderen delen? Hebt u dat gedaan met uw ouders en met uw 
broers of zussen? Hebt u ook uw vrienden verteld over uw ontdekking en vreugde? 
Andreas was een man die anderen tot Jezus leidde (Johannes 1:42-43). 

Vissers van mensen  
Later keerde Andreas terug naar de visserij. Op een dag ontmoette Jezus Andreas en zijn andere 
collega’s bij het Meer van Galilea. Wat waren Petrus en Andreas aan het doen toen Jezus naderbij 
kwam (Mattheüs 4:18)? “Het net in de zee werpen”. In Mattheüs 4:19 zei Jezus tot hen: “Kom ach-
ter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken”. Dit betekent dat zij vanaf die tijd voortaan geen 
vissen zouden vangen maar wel mensen (Lukas 5:10). Deden zij wat Jezus hun vertelde te doen 
(Mattheüs 4:20)? “Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem”. Hun beroep was gewijzigd 
van vissers van vissen naar vissers van mensen! 
Alle mensen zijn zoals vissen die zwemmen in de oceaan van de tijd. Bovendien zwemmen al deze 
“vissen” in de wateren van dood en vernieling, omdat “de Schrift alles onder de zonde heeft opge-
sloten1” (Galaten 3:22). Maar de Redder reikt genadig naar de mensen hier beneden en Hij is in 
staat hen te trekken en te vangen voor Zijn koninkrijk. Bent u opgevist door de Redder? Heeft God 
u ontrukt uit het boze wereldsysteem waarin u zwemt (Galaten 1:4)? Bent u gered door Gods gena-
de? 
God Zelf is de grote VISSER (de grote “zielenvanger”). En toch gebruikt God mensen om andere 
mensen te vangen. God gebruikte Andreas om Petrus te vangen. God wil dat wij deelnemen in het 

 
1 Kantt. SV 97: “onder de zonde - Ene gelijkenis, genomen van misdadigers, die in den kerker gesloten worden om  
bewaard te worden tot de straf. Zie dergelijke Rom. 11:32”.  
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grote werk van vangen en redden van zielen wat Hij aan het doen is. In Spreuken 11:30 lezen we: 
“Wie zielen vangt, is wijs”. Andreas was een zielenvanger! Andreas was wijs! 

Praktisch ingestelde Andreas  
Andreas was een praktisch ingesteld mens. Hij liep niet met zijn hoofd in de wolken. Hij keek goed 
naar alles wat er gebeurde rondom hem, schatte de situatie in, en bracht praktische suggesties aan. 
Op een dag waren Jezus en de discipelen samen met een grote menigte van duizenden hongerige 
mensen. Jezus vroeg eerst Filippus wat er zou kunnen gedaan worden (Johannes 6:5-7). Praktische 
Andreas keek om zich heen, nam de situatie op, en vertelde Jezus precies hoeveel voedsel beschik-
baar was (Johannes 6:8-9). Dacht Andreas dat deze hoeveelheid voedsel genoeg zou zijn voor zo’n 
grote menigte mensen (Johannes 6:9)? Hij zei: “maar wat betekenen die [5 broden en 2 visjes] voor 
zovelen?” We kennen allemaal het verhaal over Jezus die de vijf broden en de twee visjes nam en al 
het volk daarmee voedde, en dat er nog voedsel over was! 
Andreas moest een belangrijke les leren: WEINIG IS VEEL ALS GOD ER IS! Wij moeten God het 
weinige geven wat we hebben, zelfs al lijkt dat niet heel veel. Het is verbazingwekkend wat God 
kan doen als we het in Zijn handen stellen! Hij kan het zegenen en vermenigvuldigen en er wonde-
ren mee doen! U kan niet veel bekwaamheden of talenten hebben, maar als u het kleine wat u hebt 
in Gods handen legt, zou u verbaasd kunnen staan over hoe God u kan gebruiken en zegenen. 
We lezen over de praktische Andreas ook in Johannes 12:20-22. Er waren enkele Grieken die Jezus 
wilden zien en een gesprek met Hem wilden hebben en die naar Filippus gingen (Johannes 12:20-
21). Filippus vond het nodig Andreas te betrekken bij die vraag van de Grieken. Andreas dan bezag 
de situatie en zij besloten de vraag bij Jezus te brengen om te zien wat de Heer zou zeggen (Johan-
nes 12:22). Deze beslissing is goede praktische raad voor ons allen. Als we niet zeker zijn over wat 
me moeten doen, kunnen we het beter voor de Heer brengen en Hem de zaak te laten behandelen. 
Breng het voor de Heer in gebed. 

Bezorgd over de toekomst  
In Markus 13:3-4 leren we dat Andreas en drie andere discipelen bezorgd waren over wat zou ge-
beuren in de toekomst. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de toekomst en wat er zal gebeuren 
in de wereld. Hoe kunnen we op de juiste manier iets te weten komen over de toekomst? Zouden we 
iemand zoeken die in een kristallen bol kan zien? Zouden we een boek moeten lezen van iemand 
die zegt dat hij een hedendaagse profeet is?2 Zouden we ons vertrouwen in de waarzeggerij moeten 
stellen en de toekomst in de sterren lezen? 
Andreas en de andere discipelen gingen naar de juiste Persoon om te weten te komen wat er zou 
gebeuren. Zij vroegen het aan Jezus. Gaf de Heer hen heldere en ware informatie (Markus 13:5-
31)? Gods Woord is de enige veilige plaats waar we het nodige kunnen vinden over de toekomst. In 
de Bijbel heeft God ons alles gegeven wat we moeten weten over de toekomst zodat we vandaag op 
de juiste manier onze levens zouden schikken (Zie Markus 13:33-37). 

De dood van Andreas  
De Bijbel vertelt ons niets over Andreas’ dood. We moeten onze informatie halen uit historische 
verslagen die tot ons doorgegeven zijn, en sommige van die verslagen kunnen niet nauwkeurig zijn. 
In zo’n verslag wordt ons gezegd dat Andreas getrouw predikte in het gebied dat vandaag gekend is 
als Griekenland. Zelfs tot aan zijn dood trachtte hij anderen tot Jezus te brengen. 
Volgens de traditie was een van de leiders (de proconsul) boos omdat Andreas voortdurend Christus 
predikte en weigerde te stoppen. Hij beval Andreas deel te nemen aan een offerande aan valse go-
den van het heidense volk. Andreas weigerde. Toen beval de proconsul dat Andreas zou gegeseld 
en gekruisigd worden. Om de dood van Andreas langzamer te doen verlopen werd hij op het kruis 
gebonden met koorden in plaats van genageld te worden. God prijzend en nog steeds anderen over 
Jezus sprekend hing Andreas twee dagen lang voordat hij uiteindelijk stierf. Het kruis waarop hij 

 
2 Zie “Zijn er nog profeten vandaag?” : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf 
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stierf had de vorm van een “X”. Sinds de tijd van Andreas’ dood werd dit type van kruis “Andreas-
kruis” genoemd. 

U en Andreas en Andreas en u  
We hebben een blik geworpen op de man Andreas. Het Nieuwe Testament zegt niet zoveel over 
deze man. We hebben geleerd dat Andreas een zoeker was, bezorgd voor anderen, een echte “visser 
van mensen”, praktisch ingesteld, benieuwd over toekomstige dingen en trouw aan Christus tot op 
het laatste moment van zijn leven. BENT U ZOALS ANDREAS? WAS ANDREAS ZOALS U? 
Welke lessen hebt U geleerd uit het leven van Andreas? 
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