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Preek Eshof 22 januari 2017  
Broeders en zusters, jongens en meisjes, 
 
Simon Petrus en Andreas laten hun netten liggen, Jacobus en Johannes laten het schip en 
hun vader achter en volgen Hem. Alles laten ze los, hun broodwinning, hun ouderlijk huis. 
Omdat Jezus hen roept. Dat betekent geen breuk met hun ouders, zoals sommige sekten 
wel eens van hun leden eisen. Johannes en Jakobus worden in Matteüs’ evangelie aldoor 
de zonen van Zebedeüs genoemd; de moeder van deze zonen wordt tweemaal vermeld als 
iemand die ook behoort bij de kring om Jezus heen: eerst vraagt zij of haar zoons in het 
Koninkrijk van God een ereplaats mogen hebben aan weerskanten van Jezus - een vraag 
die Jacobus en Johannes nog lang op hun bordje zullen krijgen. Daarna zien we haar bij 
Golgotha als één van de vrouwen die Jezus al vanaf Galilea hadden gevolgd. De gerichtheid 

op Jezus kenmerkt dus niet alleen de zoons, maar ook hun vader en zeker hun moeder. Zij 
volgt Jezus op zijn weg. Roeping is geen breuk met thuis, wel een breuk met het dagelijkse 
werk. Zonen van een visserman worden vissers van mensen, zoals Jezus tegen Simon en 
Andreas zegt. Leven opdiepen uit het water, dat deden ze; dat moeten ze nu op een ander 
terrein gaan doen. Jezus’ roepstem heeft grote kracht, haalt mensen uit hun gewone doen 
en brengt hen er toe een nieuwe richting in te slaan in hun leven. 
 
Van die kracht is al sprake aan het begin van deze evangelielezing: na de arrestatie van 
Johannes de Doper trekt Jezus zich uit veiligheidsoverwegingen terug naar Kapernaüm in 
Galilea (zoals hij als kind voor Herodes had moeten uitwijken naar Egypte). Die verhuizing 
is intussen een zegen voor Galilea. Matteüs ziet de profetie uit Jesaja 9 in vervulling gaan: 
het volk dat in donkerheid wandelt, zal een groot licht zien. Het Galilea der heidenen, had 
de profeet erbij gezegd. Een half-heidens gebied, ver weg van Jeruzalem. Maar het volk 
dat daar zit in duisternis, ziet een licht opgaan; een groot licht schijnt in het dal van de 
schaduw van de dood. Dat is nu, zegt de evangelist; dat gebeurt hier. Zodra Jezus zich er 
vestigt, wordt die profetie over Galilea waar. Er verandert iets fundamenteels: er komt licht 
waar het duister was, leven waar de schaduw van de dood zich uitstrekte naar de mensen. 
 
Niet in Jeruzalem dus, waar de schijnwerpers op gericht staan, daar juist niet. Nee, in half-
duistere oorden, in het verre Noorden van Israel begint het licht van God te schijnen, 
onweerstaanbaar, en velen herkennen dat grote licht. Zo begint Jezus zijn prediking. Hij 
neemt de roep van de gearresteerde Johannes de Doper over: Keer je om, want het 

Koninkrijk van de hemel is nabij. Kom tot inkeer, sla een nieuwe richting in met je leven. 
Als Gods Woord ons de weg wijst, dan kan dat een heel andere weg zijn dan we tot nu toe 
gingen. Die andere weg gaan Simon en Andreas, en Jacobus en Johannes. Hun bestaan als 
vissers geven ze op, maar ze blijven doen waar ze goed in zijn: voor voedsel zorgen. Uit 
duister water leven opdiepen. Ja: mensen opdiepen, drenkelingen, dopelingen. Vissers van 
mensen zullen ze zijn, de latere leiders van Christus’ kerk. 
 
Het eerste wat ze meemaken achter Jezus aan is zijn arbeid als rondtrekkend leraar in de 
synagogen van Galilea. Een leraarschap waarbij Hij geen tittel of jota verandert aan de 
Wet van Mozes. Dat Onderricht ten leven wil Hij de mensen bijbrengen, actueel toespitsen 
op hun bestaan, een bergrede vol. Zo wordt het evangelie van het Koninkrijk verkondigd, 
zo wordt het koningschap van de hemel, Gods heerschappij over ons leven uitgeroepen. 
Dat koningschap blijkt uit genezingen: Hij geneest alle ziekte en alle kwaal onder het volk. 
Daarmee maakt Hij duidelijk hoe het eenmaal zal gaan als God echt Koning is over heel 
het aardse bestaan. Maar die hemel op aarde is nog maar zo weinig zichtbaar in ons leven. 

Hoezeer moeten wij er nog om bidden: uw koninkrijk kome, uw wil geschiede niet alleen in 
de hemel, maar ook alstublieft op aarde, meer en meer. 
 
En zelf laten we ons meer en meer en telkens weer op dat spoor zetten, wij die vaak al van 
onze jeugd af aan op dat spoor gezet zijn. Zoals Jesaja zei: de Eeuwige heeft mij geroepen 
van de schoot van mijn moeder aan. 
Diezelfde Jesaja vroeg zich als representant van Israël, Gods volk, ook wel eens af waar hij 

het allemaal voor deed: tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn 
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kracht verbruikt. Dat vragen wij ons ook soms af: waarom doe ik dit? Wat levert het in 
feite op? Waarom zou ik mij bijvoorbeeld inzetten in het werk voor de kerk? In het contact 
met andere christenen, het werk in de oecumene? Of voor diaconaal werk of jeugdwerk? 
Wat voor tijd gaat erin zitten, en wat krijg ik ervoor terug?  
 
Het is een vraag die veel mensen tegenwoordig stellen: wat levert het mij op? Nu kan ik 
daartegen protesteren en klagen over berekening of egoïsme, maar eigenlijk weet ik wel 
dat mensen altijd zulke afwegingen maken, niet alleen nu. Er is ook niets mis mee. Jesaja 
redeneerde al zo. Alle mensen hier die zich voor anderen, voor de kerk inzetten, kunnen 
iets moois vertellen over wat ze terugkregen. Het gaf voldoening, ze kwamen onder de 
mensen, ze hadden veel contacten, het gaf een verrijking aan hun leven, bijzondere 
ontmoetingen waar ze verwonderd over waren. Ze hebben van alles meegemaakt, zowel 

teleurstellende als bemoedigende ontwikkelingen in kerk en oecumene, in de samenleving 
hier; en ze zijn erdoor gegroeid. Natuurlijk gaat niet alles vanzelf. Kerkmensen zijn ook 
gewone mensen met een gebruiksaanwijzing, niet iedereen die zich inzet heeft evenveel 
tact, en niet iedereen met tact zet zich evenveel in. Kortom, het is nooit saai. 
 
Je kunt je ook als burger wel eens afvragen: ‘Waarom doe ik dit?’ Bijvoorbeeld als je eerlijk 
leeft. Nooit sjoemelen, de belasting niet tillen of de verzekering - waarom laat ik al zulke 
voordeeltjes lopen, stom toch? Nee niet stom. Juist niet. Jij hoeft nooit in de rats te zitten 
dat je gepakt wordt. Iedereen mag alles komen controleren, er zitten geen trucjes bij. Jij 
kunt gewoon bezig zijn met waar je goed in bent, wat God jou aan mogelijkheden schenkt. 
Je hoeft je niet alsmaar in te dekken, je niet te omgeven met halve waarheden en hele 
leugens, als een scherm waarachter je zelf stikt. Want wie begint met liegen moet steeds 
harder liegen om de dans te ontspringen. 
 
Misschien braaf en voorspelbaar, om je aan Gods geboden te houden, om Jezus te volgen 
op de weg van zijn Koninkrijk. Maar je kunt je wijden aan wat jij te doen hebt in je leven, 
tot heil van anderen en tot eer van God. Jesaja zegt: heb ik mij tevergeefs ingespannen? 
Was het allemaal voor niets? Integendeel, de Eeuwige zal mij recht doen, mijn God zal me 
belonen. Hij is mijn kracht en mijn eer. Dat is leven, intens en met volle teugen. Niet dat 
wij zonder zonde zijn. We zijn ons bewust van de valkuilen van het kwaad; de begeertes 
van geld en lust en macht. Als wij eerlijk in de spiegel kijken, zien we ook duistere diepten 
in ons. Maar uit duistere diepten kan leven opgediept worden. Wij weten wat vergeving is. 

Tegen kwaad en zonde valt te vechten, met succes. Achter Jezus aan, horend naar zijn 
stem, vertrouwend op zijn vrijspraak, zijn genade en liefde. Die genade en liefde genezen 
ons van jacht en stress, van ongezonde of onnodige verlangens. 
 
Wie zo leeft, is in harmonie met God, met zichzelf en met anderen, krijgt rust van binnen. 
Die wordt in dit leven niet alle narigheid bespaard, zover is het nog niet, Gods Koninkrijk is 
nog altijd iets waar wij om moeten bidden. Ook onder ons worden mensen ziek en sterven. 
Wij zijn er nog lang niet. Maar ook dan kan er rust zijn van binnen. Vrede om te leven, 
vrede om heen te gaan als de tijd daar is. Je zult God in de ogen kunnen zien, en naast 
God Jezus zien, die alles voor ons heeft volbracht. Die onze onmacht en twijfel, onze zonde 
en dood heeft overwonnen en dwars door alles heen voor ons de weg heeft gebaand naar 
God. Die ons voedt onderweg, ook vaak aan zijn tafel ons voedt met zijn levenskracht. 
Jezus die wij volgen, vandaag en alle dagen van ons leven, tot in eeuwigheid. Amen. 


