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Zondag 25 januari 2015 

 derde zondag na Epifanie; 

bevestiging van ambtsdragers 

 

 

Lezing uit het Eerste Testament: 1 Samuël 3,1-

10 

 

Lied: “Vroeg ik mijn denken”: lied 824 (t. Inge 

Lievaart, m. Willem Mesdag) 

 

Evangelielezing: Marcus 1,16-31 

Lied: “Jezus, die langs het water liep”: lied 531 

(t. Ad den Besten, m. Frits Mehrtens) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

We hadden een levendig gesprek in de 

kerkenraadsvergadering, afgelopen donderdag. 

We hadden het over het ambt. En meer 

specifiek: over de vraag wat mensen toch ervan 

weerhoudt om ouderling te worden. 

Er ontstaat zo langzamerhand een noodsituatie. 

Er staan geen nieuwe ouderlingen meer op. Ze 

zijn er vast wel, die ouderlingen die we zoeken, 

maar ze blijven zitten. Hoe zou dat toch komen? 

Wat houdt mensen tegen? 

 

“Misschien ligt er teveel lading op het ambt,” 

veronderstelt een van de ambtsdragers. En een 

ander voegt toe: “Soms denken mensen dat ik 

alles al weet. Dat ik als ouderling een heleboel 

kennis heb. Alsof een ouderling bij voorbaat al 

heel veel bagage heeft.” Een ander beaamt het. 

“Dat kom ik ook wel eens tegen,” zegt ze. 

“Terwijl ik niet anders ben dan de mensen die ik 

bezoek! Ik weet het ook allemaal niet.” 

Zou het soms de termijn van vier jaar zijn?, 

vraagt een derde zich af. Vier jaar is niet te 

overzien. 

“Misschien moeten we meer vertellen over hoe 

leuk we het vinden,” zei iemand.  

William, de jongste in ons midden, denkt dat er 

nog iets anders aan de hand kan zijn. “Jonge 

mensen hebben het druk. Hun leven is al vol met 

werk en gezin en sociale contacten. De kerk 

heeft geen prioriteit.” 

 

De kerk heeft geen prioriteit. 

Dat is denk ik een waar punt. Voor de meesten 

van ons. Ik zeg niet dat het voor ambtsdragers 

anders is. Dit zou het voor mij ook zijn, als de 

kerk niet mijn werk was geworden. Geen 

prioriteit. Zoals in de dagen van Eli. “Er klonken 

in die tijd zelden woorden van de HEER”, 

hoorden we, “en er braken geen visioenen door.” 

Zoiets als nu dus. Hoe komt dat? Waarom horen 

mensen geen woorden van God? Heeft dat ook 

met prioriteiten te maken? 

Zelfs de jonge Samuël kost het moeite. Hij hoort 

wel iets – maar denkt daarbij niet aan God. Hij 

heeft er hulp bij nodig. Hulp van een ervaren 

priester. Iemand die, hoe verstopt zijn oren nu 

ook mogen zitten en hoe dof zijn zicht ook mag 

zijn, wel geleerd heeft open te staan. God in zijn 

leven toe te laten. Ruimte te maken voor de 

stem die hem aanspreekt. 

 

Geen prioriteit. 

En die eerste leerlingen van Jezus? Jezus roept 

ze – en meteen laten ze alles uit hun handen 

vallen. Dat is nog eens luisteren! Daar gaan ze. 

Laten vader Zebedeüs en de mensen die hij in 

dienst heeft achter om de boel af te maken. 

Laten de boot voor wat die is. 

Ik stel me voor dat het hier zo zou gaan. Wordt 

iemand geroepen om ouderling te worden, zegt 

die gelijk ja en schuift al het andere aan de 

kant… Vergeet het. Dat doen we niet. Dat is niet 

reëel. Hoe kon het dat zij dat wel deden? 

 

De vraag moet denk ik anders gesteld worden. 

Niet: hoe kon het dat zij dat wel deden?, maar: 

wat deden ze precies, toen Jezus hen riep? 

Het leesrooster wil dat we niet verder lezen dan 

vers 20. Dat eindigt met de roeping van Jakobus 

en Johannes. Vier leerlingen heeft Jezus dan. 

Heel gewone mensen trouwens. Vissers. “Ik zal 

jullie vissers van mensen maken,” zegt Jezus. Hij 

belooft hen steun, onderricht. Het is duidelijk dat 

ze nog niet van alles in hun bagage hebben. Net 

zoals wie ambtsdrager wordt. Je mag al doende 

leren. 

Waar nu het leesrooster stopt, daar lezen wij 

door. Want wanneer we dat doen, horen we dat 

ze naar de synagoge gaan. Het lijkt erop dat 

Jezus hen dáárvoor roept. Omdat het 

vrijdagavond is; omdat dat het moment is 

waarop de sabbat begint. 

 

De sabbat – die had voor die vissers vast geen 

prioriteit. Eerst moet de vis gevangen worden. 

Dan moeten de netten geboet worden. Zo kan 

dat gaan. Eerst is er het gezin. Het werk. De 

boodschappen, het huishouden. De sociale 

contacten die in de drukte soms toch al moeilijk 
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te onderhouden zijn. En krijg je de kans, dan is 

het heerlijk om op zondag kalm aan te doen. 

Benen op de bank, dekentje eroverheen. De 

krant erbij of een boek. Heerlijk om eindelijk 

eens niets te hoeven. Ook niet naar de kerk. 

 

Maar Simon en Andreas, Jakobus en Johannes 

gaan deze keer wél. Geroepen door Jezus. Soms 

helpt het wanneer iemand roept: “kom, ga mee!” 

En er gebeurt iets. “Ze staan versteld over zijn 

onderricht”, staat er. 

Zo kan het gaan als je in de kerk zit. Dat je 

woorden over Jezus hoort en er weer iets nieuws 

in hoort, zelfs al ken je het verhaal allang. Dat je 

een lied zingt dat je plotseling raakt. Dat je rust 

ervaart in jezelf. Dat je verbondenheid voelt. Dat 

je naderhand denkt: “het was goed hier te zijn.” 

 

De vier vissers merken hoe dit smaakt naar 

meer. Ondanks de spanning die ze voelen in de 

synagoge. Er ontstaat zelfs bijna ruzie. Tja, het 

blijven allemaal mensen. Toch willen ze meer 

van Jezus horen. Willen ze van hem leren. 

Zichzelf oefenen in zijn levenswijze die zo 

dichtbij God lijkt te zijn, alsof hij zelf iets van 

God weg heeft. Hoe kunnen ze dat beter doen 

dan door bij hem in de buurt te blijven? 

 

Zo kan het gaan wanneer je ambtsdrager wordt. 

Je zegt ‘ja’ zonder dat je precies weet waar je 

aan begint – net als die vier vissers. En het blijft 

allemaal mensenwerk. Soms lijkt God ver te 

zoeken, als in de dagen van Eli en Samuël. Maar 

soms ook gebeurt er iets. Word je geraakt. En 

weet je dat dit is wat je voedt; dat dit is wat je 

zoekt. Dat het hier, in de gemeenschap van 

Christus, om wezenlijke dingen gaat. 

 

En dan helpt het je dat je ambtsdrager bent. Je 

hebt een taak, een verantwoordelijkheid. ’s 

Morgens in je bed blijven liggen gaat niet, want 

je hebt dienst. Niet nadenken gaat niet, want jou 

wordt om je mening gevraagd. Je verschuilen 

gaat niet, want je bent deel van een team en 

anderen hebben je nodig. 

Zo hoor je een stem die je roept, van binnen. Er 

wordt een beroep op je gedaan. En dan leer je, 

gaandeweg, dat je niet meer hoeft te doen dan 

je kunt – en dat je meer kunt dan je denkt. 

 

En…  geeft het je ook iets? Is het het waard, zeg 

maar, al die tijd die je in de kerk steekt? 

‘Ja’, zeggen jullie: Mart, José, Jan, Max en 

Wilma. Want voor jullie alle vijf geldt: jullie 

blijven – of zijn er opnieuw. Als dat enkel een 

‘moeten’ was, deden jullie het niet. 

Mart, jij stapt opnieuw in het college van 

kerkrentmeesters: omdat je voelt hoe hoog de 

nood is, nu Roel Burema door ziekte moest 

stoppen. Dienstbaarheid en zorgzaamheid voor 

elkaar – dat ervaar je als onze roeping. Niet 

alleen die van ambtsdragers, maar van ieder 

gemeentelid. 

José, acht jaar als diaken was voor jou niet de 

grens. Je bent toe aan een nieuwe uitdaging: het 

college van kerkrentmeesters. 

Jan, jij zoekt naar verbinding in alle 

verscheidenheid. Dat is jou zo dierbaar dat je 

aan de acht jaar als ouderling voor de oecumene 

nog eens vier jaar toe wilt voegen. 

Max, jouw leven verloor in 2014 heel veel van 

zijn glans. Je werd geveld door een 

hersenbloeding. Jouw echtgenote Ina overleed. 

Je moet een heel nieuw bestaan opbouwen. En je 

wilt dat de gemeente daar een onderdeel van is. 

Je ervaart steun bij mensen in de Eshof – en wilt 

op jouw beurt tot steun zijn. 

En Wilma – je vindt er voldoening in als je iets 

voor een ander kunt betekenen. Als diaken zette 

jij de activiteitengroep op. Die loopt nu als een 

trein. 

 

Dat wij allen, zoals jullie, mogen horen hoe God 

ons roept. En dat het jullie goed mag gaan als 

ambtsdrager in de jaren die komen. “Hij die 

verlangen wekt, verlangen stilt – vrees niet, Hij 

gaat met ons, een weg van dagen.” 

 

 

Lied: “Zoals ik ben”: lied 377 (T. Charlotte 

Elliott, vert. Gert Landman, m. Arthur Henry 

Brown) in beurtzang: allen 1 + 4 + 7; 

meisjes/vrouwen 2 + 5; jongens/mannen 3 + 6 

 


