
Navolging 6 
WELTERUSTEN 
 
Navolgen geeft nachtrust. Ik lag en sliep gerust. Hij is 
aan mijn zij. 
 
We lezen Lukas 9:28-36. 
 

28 Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze 
woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus 
meenam en de berg opklom om te bidden. 
29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de 
aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn 
kleding blinkend wit werd. 
30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. 
31 Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij 
zou volbrengen in Jeruzalem. 
32 Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze 
wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen 
die bij Hem stonden. 
33 En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus 
tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie 
tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist 
echter niet wat hij zei. 
34 Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij 
werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. 
35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 
luister naar Hem! 
36 En toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En 
zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien 
hadden. 

 
Wat mij opvalt is dat de discipelen in slaap vallen. Hier, bij het begin van het 
lijden, moet Jezus het niet van zijn discipelen hebben. Eenmaal wakker, willen 
zij van alles. Toen het erop aankwam stond Jezus alleen. Op het moment dat 
het koninkrijk der hemelen zichtbaar is, laten de discipelen het afweten. 
Wanneer wij verder lezen, zien we dat de jongeren op de Olijfberg nog steeds 
niet wakker kunnen blijven. Jezus waakt over de Zijnen. Lees maar mee.  
Nu ligt de Bijbel open bij Lukas 22:39-46, Jezus in Gethsémané. 
 



39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de 
Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 
40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u 
niet in verzoeking komt. 
41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, 
knielde neer en bad: 
42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet 
Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 
43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 
44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 
zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. 
45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn 
discipelen en vond hen slapend van droefheid. 
46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in 
verzoeking komt. 

 
In het Evangelie naar Mattheüs staat er nog iets bij: 
 

26:45 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu 
maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des 
mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.  
46 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 

 
De woorden uit vers 45 kun je verwoorden alsof Jezus tegen de Zijnen zei: 
‘Welterusten!’ Twee verzen:  
 
Psalm 3:3 (1773) past hierbij: 
 

Ik lag en sliep gerust, 
van 's HEEREN trouw bewust, 
tot ik verfrist ontwaakte; 
want God was aan mijn zij'; 
Hij ondersteunde mij 
in 't leed, dat mij genaakte. 

 
Dat geldt ook voor Psalm 4:3 (1973) 
 
Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 



Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
Een korte uitleg. Het is opvallend dat de discipelen van Jezus op zeker twee 
momenten slapen, juist wanneer Jezus aan het bidden is. Als Hij Zich afvraagt 
hoe dat kan in deze omstandigheden, komt daarna het verlossende en 
geruststellende woord ‘slaap nu maar verder en rust…, zie, hij die Mij 
verraadt is nabij’. 
 
Wij worden vele keren opgeroepen om waakzaam te zijn. Dan gaat het om 
duivelse verleidingen en kwade verlangens. Maar vanwege het volkomen werk 
van Jezus is er reden om ‘rustig te gaan slapen’. Daar behoeft u niet over 
wakker te liggen. 
 
Wat ook opvalt: de discipelen zijn overmand door slaap (Lukas 9) en door 
droefheid in slaap gevallen (Lukas 22). Ze ‘zitten er even helemaal doorheen’, 
zeggen we vandaag. Lichamelijk en geestelijk zijn zij aan een eind. Dit is heel 
herkenbaar. Het tekent hun hulpeloosheid en geringe kracht. Zij zijn op Hem 
aangewezen. Dat geldt ook ons. Hij kiest de Zijnen uit en heeft lief tot het 
einde. Hij moet alle gerechtigheid vervullen. Wij mogen geheel en al 
ontspannen en ons op Hem verlaten. 
 
Jezus maakt uiteindelijk geen verwijten. Hij laat de discipelen verder slapen. 
Zelf gaat Hij nu de laatste strijd strijden, maar Zijn leerlingen houdt Hij 
daarbuiten. Zij mogen in alle rust verder slapen. 
 
De Heiland geeft ons de gelegenheid om rust te vinden in de slaap. Wij 
mogen alle dingen die ons vermoeiend gevangen houden en/of ons 
bedroeven biddend bij de Heere Jezus Christus brengen. Wij mogen alle 
zorgen op Hem werpen, over Hem uitgieten en dan zeggen: ‘Ik ga slapen, ik 
ben moe!’ Dan zegt Hij: ‘Welterusten.’ 
 
In de navolging gaat Jezus voorop. De Heiland is Degene, Die Zijn aangezicht 
richt naar Jeruzalem, Die tegen de soldaten zegt ‘Ik ben het’ en die in de helse 
worsteling in Gethsémané Zijn Vader beloofde de beker van het lijden tot de 
laatste druppel leeg te drinken. Dit deed Hij voor hen en voor ons. 
 
Jezus, Die wij mogen navolgen, is de reden van de rust. Zijn volkomen 
gehoorzaamheid tot in de dood maakt ons bewust van Zijn trouw. Daarom 
kunnen we zingen: ‘Ik lag en sliep gerust.’ 



 
Het slotkoraal van de Mattheuspassion klinkt: 
Wir setzen uns mit Tränen nieder… 
Und rufen dir im Grabe zu: 
Ruhe sanfte, sanfte ruh! 
 
Wij knielen wenend voor U neer… 
en roepen u in het graf toe: 
Rust in vrede, rust nu zacht! 

 
Dit wordt Jezus toegezongen. Om Zijn volbrachte werk mogen allen die 
geloven ‘rusten’, welterusten! 


