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Dienen
We gaan lezen in Math. 20
vanaf vers 20:
Toen kwam de moeder der
zonen van Zebedeüs tot Hem,
met haar zonen, en zij boog
zich voor Hem neder, om iets
van Hem te vragen.
Deze Zebedeüs was vader van
de discipelen Johannes en
Jacobus. Zebedeüs was visser
op het meer van Galilea en was
niet onbemiddeld, want er staat
in Marcus 1 dat - toen Jezus
Johannes en Jacobus als
discipelen riep - zij hun vader
met de dagloners bij het schip
achterlieten. Hij had dus naast
zijn zonen ook knechten in
dienst en mogelijk had hij dus
meer dan één schip.
Uit de schrift1 kunnen wij halen,
dat de vrouw van Zebedeüs
Salome heette en dat zij de
zuster van de moeder des Heren
was.
1

Joh. 19:25 Mt. 27:55 Marcus 15:40 en
Marcus 16:1

Salome was dus de zuster van
Maria, de moeder des Heren.
En Maria, de moeder des Heren,
was daarom een tante van
Johannes en Jacobus.
Omdat Jezus en Johannes dus
naar menselijke afkomst neven
waren, zullen zij elkaar in hun
jeugd waarschijnlijk nogal eens
gezien hebben.
Johannes was dan ook de
discipel, die Jezus lief had en
iemand liefhebben kan pas goed,
als je hem ook goed kent.
21 Hij zeide tot haar: Wat wilt
gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat
deze mijn twee zonen mogen
zitten, een aan uw rechterzijde
en een aan uw linkerzijde in uw
Koninkrijk.
In
het
Oosten
zat
de
plaatsvervanger rechts naast de
heersende vorst en de man die
over de financiën ging, links
naar de vorst.
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Jezus had immers in Math.
19:28/30 gezegd:
28 Jezus zeide tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij
gevolgd zijt, zult in de
wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen op de troon
zijner heerlijkheid zal zitten,
ook op twaalf tronen zitten om
de twaalf stammen van Israël te
richten.
29 En een ieder, die huizen of
broeders of zusters of vader of
moeder of kinderen of akkers
heeft prijsgegeven om mijn
naam, zal vele malen meer
terugontvangen en het eeuwige
leven erven.
30 Maar vele eersten zullen de
laatsten zijn, en vele laatsten de
eersten.
Misschien door deze woorden
opgewekt, hebben Johannes en
Jakobus daarover met hun
moeder gesproken, die dus nu
met haar zonen tot Jezus kwam
met de vraag om rechts en links
naar Jezus te zitten.

22 En Jezus antwoordde en
zeide: Gij weet niet wat gij
vraagt. Kunt gij de beker
drinken, die Ik zal drinken? Zij
zeiden tot Hem: Wij kunnen het.
De beker die Jezus gedronken
heeft, is de beker van het lijden.
Daaronder valt ook het – wat de
Schrift noemt – het lijden in het
vlees.
Er staat immers in
Romeinen 8:17b "Indien wij
delen in zijn lijden, is dat om
ook
te
delen
in
zijn
verheerlijking."
Jezus
leed
niet
alleen
lichamelijk maar heeft ook in de
verzoekingen
geleden.
Dat
kunnen wij ook en op die wijze
kunnen wij ook delen in zijn
lijden. Wij mogen ons zelfs
wapenen met de gedachte,
genoemd in 1 Petrus 4:1 waar
staat:
Daar Christus dan naar het
vlees geleden heeft, moet ook gij
u wapenen met dezelfde
gedachte, dat wie naar het vlees
geleden heeft, onttrokken is aan
de zonde.
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Dus dicht bij Jezus zitten, later
op zijn troon, hangt af van de
mate waarin wij hebben gedeeld
in zijn lijden.
23 Hij zeide tot hen: Mijn beker
zult gij wel drinken, maar het
zitten aan mijn rechterzijde en
linkerzijde staat niet aan Mij te
geven, maar het is voor hen,
voor wie het bereid is door mijn
Vader.
Jezus ontkent dus niet, dat ook
zij zullen drinken uit Zijn beker
maar tevens bewaart Hij de
ootmoed tegenover zijn Vader,
die in deze zaak beslist.
Het staat niet aan Mij te geven,
maar het is voor hen, voor wie
het bereid is door mijn Vader.
24 En toen de tien dit hoorden,
namen zij het de beide broeders
kwalijk.
De andere discipelen gingen
zich aan Johannes en Jacobus
ergeren, omdat zij over het
hoofd worden gezien door hen.
Mogelijk ook, omdat zijzelf ook

een dergelijke plaats zouden
willen hebben.
Jezus heeft veel verdragen van
zijn discipelen en Hij verdraagt
ook veel van ons. En nu wijst
Jezus hen en ons de weg om met
Hem te kunnen regeren op
tronen:
25 Doch Jezus riep hen tot Zich
en zeide: Gij weet, dat de
regeerders
der
volken
heerschappij over hen voeren en
de rijksgroten oefenen macht
over hen.
26 Zo is het onder u niet. Maar
wie onder u groot wil worden,
zal uw dienaar zijn.
De weg omhoog (verhoogd
worden) is dus de weg naar
beneden, de weg van dienen.
In Marcus ( 9:35) zegt Jezus
zelfs: Indien iemand de eerste
wil zijn, die zal de allerlaatste
zijn en aller dienaar.
Niet alleen de laatste maar de
allerlaatste en niet alleen een
dienaar maar aller dienaar. Wij
mogen het dus willen om de
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eerste te zijn namelijk de eerste
in het zijn van de allerlaatste en
de eerste in het zijn van aller
dienaar!
En hier in vers 27: En wie onder
u de eerste wil zijn, zal uw slaaf
zijn;
28 Gelijk de Zoon des mensen
niet gekomen is om Zich te laten
dienen, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs
voor velen.
Hier staat exact genoemd
waarvoor Jezus kwam, zoals een
couplet van een lied zegt:
Jezus kwam als Zoon des
mensen
Lang geleden hier op aard
Óm te dienen en te geven
God in 't vlees geopenbaard.
Wie waarachtig Hem wil
volgen
Wie de bruid van Hem wil zijn
Die leeft hier slechts om te
dienen
Die wil steeds de minste zijn.

We lezen verder in Joh. 12:26
waar staat:
Indien iemand Mij wil dienen,
hij volge Mij, en waar Ik ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn.
Indien iemand Mij dienen wil,
de Vader zal hem eren.
Wie Jezus wil dienen, die mag
Hem navolgen. Hij zegt: waar
Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn.
We kunnen het ook omdraaien
en dan staat er: Waar de dienaar
van de Here Jezus is, daar is de
Heer ook Zelf.
En dan ook nog de heerlijke
belofte: Indien iemand Mij wil
dienen, de Vader zal hem eren.
Tenslotte gaan we nog enkele
verzen over het dienen die staat
in 1 Petrus 4:10/11
Dient elkander, een ieder naar
de
genadegave,
die
hij
ontvangen heeft, als goede
rentmeesters over de velerlei
genade Gods.
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Hieruit blijkt dat een ieder een
genadegave van God heeft
ontvangen, waarmee hij de
anderen kan dienen.
Even
daarvoor in vers 9 wordt immers
iets gezegd over gastvrijheid
namelijk: weest gastvrij jegens
elkander, zonder morren.

Wat een heerlijke genadegave:
om
met
blijmoedigheid
barmhartigheid te bewijzen. En
dan is er ook nog de heerlijke
genade gave om te dienen!

Volgens Romeinen 12:6-8 zijn
er genadegaven om: te dienen,
om te onderwijzen, om te
vermanen, om mede te delen,
om leiding te geven en er is ook
een
genadegave
om
barmhartigheid te bewijzen:

De zuster van Maria

6 Wij hebben nu gaven,
onderscheiden naar de genade,
die ons gegeven is:
7 Profetie, naar gelang van ons
geloof; wie dient, in het dienen;
wie
onderwijst,
in
het
onderwijzen;
8 Wie vermaant, in het
vermanen; wie mededeelt, in
eenvoud; wie leiding geeft in
ijver;
wie
barmhartigheid
bewijst, in blijmoedigheid.

Toevoegsel :

Wie was de zuster van Maria?
Zij wordt genoemd in Joh. 19:25
waar staat: En bij het kruis van
Jezus stonden zijn moeder en de
zuster zijner moeder. En in Mt.
27:55 staat hierover genoemd:
En daar waren vele vrouwen, die
uit de verte toeschouwden,
welke Jezus gevolgd waren uit
Galilea, om Hem te dienen.
Tot dezen behoorden Maria van
Magdala, en Maria, de moeder
van Jakobus en Jozef, en de
moeder der zonen van Zebedeüs.
In Marcus 15:40 staat hierover:
Er waren ook vrouwen, die uit
de verte toeschouwden, onder
wie ook Maria van Magdala, en
Maria, de moeder van Jakobus
… en Salome …
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Deze drie vrouwen t.w. Maria
van Magdala, Maria de moeder
van Jakobus en Salome kochten
specerijen om het lichaam van
Jezus te zalven. (Marc. 16:1).
Salome was dus de moeder van
de zonen van Zebedeüs en
tevens was zij de zuster van
Maria, de moeder des Heren.
Daar de zonen van Zebedeüs
Johannes en Jacobus waren, is
Johannes (de discipel die Jezus
lief had) zogezegd een zwager
van Jezus.
Vermoedelijk heeft Johannes
(als neef van Jezus) in zijn jeugd
wel gespeeld met Jezus, en
gingen zij vriendschappelijk met
elkaar om.
Professor Dr. F.W. Grosheide
schrijft over Johannes in zijn
bijbelse
encyclopedie
het
volgende:
Johannes (Jahwé is genadig), de
apostel des Heren, was de zoon
van Zebedeüs en Salome, een

zuster van Maria, de moeder des
Heren.
Zebedeüs
was
visser
en
Johannes was evenals zijn
oudere broeder de apostel
Jacobus, bij Zebedeüs in het
bedrijf. (Mc. 1:19/20).
Zebedeüs kan geen arm man
geweest zijn. Behalve zijn zonen
werkten gehuurde arbeiders met
hem in het schip, dat zijn
eigendom geweest moet zijn.
En het is niet onmogelijk, dat hij
handelsrelaties
met
de
hogepriester te Jeruzalem had en
dat daardoor Johannes in het
huis van de hogepriester bekend
was. (Joh. 18:16).

