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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 49:1-6, 1 Kor. 1:26-28, 2:1-5 en Mattheüs 4:12-22 

(ds. Simon Dingemanse, 22 januari 2023, Oude Jeroenskerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Er wordt heel wat afgeroepen in de wereld…de een roept dit en de ander roept dat…we 

roepen zelf natuurlijk ook wel eens…eigenlijk is het leven vol van stemmen die je 

roepen…zo is daar de stem van je baas die zegt wat je moet doen…of de stem van de reclame 

die vertelt wat je vooral moet kopen…of de stem van de politieke partijen die zeggen dat je 

bij hen moet zijn bij de komende verkiezingen… en er valt wel eens een brief met de roep om 

een gift op je deurmat…en de actie Kerkbalans roept ons de komende weken óók: om mee te 

dragen aan onze geloofsgemeenschap…  

 

Zo is er een kakafonie aan roepstemmen in ons leven, waaronder soms hele dringende…en 

zelfs op zondag in de kerk, want ook in de bijbel komen we het woord roepen regelmatig 

tegen, ook in de drie lezingen van vanmorgen… 

 

In de Jesajalezing is de knecht van de Heer aan het woord en hij zegt: ‘Al in de schoot van 

mijn moeder heeft de Enige mij geroepen…’Vervolgens komen we in de evangelielezing 

Jezus tegen als de door God geroepen mens die op zijn beurt zelf andere mensen roept… 

 

En tot slot horen we Paulus, die zelf ook ooit geroepen werd en die schrijft: ‘Kijk eens naar 

uw roeping, broeders en zusters.’… 

 

Dus het kan eigenlijk niet anders of wij worden vanmorgen allemaal bepaald bij onze 

roeping…Nu weet ik niet of het nieuw voor u is en voor jou om naar je eigen leven te kijken 

als roeping…mischien niet, want we hebben het er wel eens vaker over gehad…maar het is 

ook wel nodig om het er regelmatig over te hebben, want sommige mensen denken dat alleen 

dominees een roeping hebben…of dokters en verpleegkundigen die bijvoorbeeld bij Artsen 

zonder Grenzen gaan werken…maar dat is een misverstand…wij hebben allemaal een roeping 

in het leven…En de twee belangrijke vragen zijn dan natuurlijk: Wíe roept je?...en: Wát ís je 

roeping?...  

 

Bij de vraag ‘Wíe roept je?’ kun je natuurlijk allerlei antwoorden bedenken… misschien heeft 

afgelopen week wel iemand een beroep op je gedaan door te vragen: Wil je me ergens mee 

helpen?...Of misschien ben je uitgenodigd: Kom zondag een kop koffie bij me drinken…of je 

kind of kleinkind roept je: Wil je een spelletje met me doen?!… 

 

Maar in de kerk geloven we dat onder dat alles nog een veel belangrijker en beslissender roep 

klinkt…soms als een fluistering in je hart…en dat is de roep van God in je leven…de roep 

van God die we vanmorgen tegenkomen in Jezus van Nazareth… 

 

Hij duikt opeens op langs de zee...ergens in het grensgebied... daar waar de rand- en 

buitenkerkelijken wonen en waar je ook buitenlanders in het straatbeeld tegenkomt...dáár 

roept Jezus…Jezus vertegenwoordigt namelijk de God van Israël die niet let op status, 

afkomst, bezit of prestaties…op hoe vaak je naar de kerk gaat en of je veel van de bijbel 

weet… 

 

Integendeel…Jezus gaat eerst roepen in Galilea…het halfheidense land met veel armen, veel 

mensen die maar half joods zijn…daar wonen ook veel landbouwers die de thora nauwelijks 
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kennen, omdat ze de hele dag op het land lopen te ploeteren om brood op de plank te 

krijgen… 

 

Nee, Jezus gaat geen selectiegesprekken houden om een soort ‘upper ten’ van volgelingen 

over te houden…dat hoort niet bij het Koninkrijk van God…en Paulus heeft dat goed 

begrepen: ’Kijk eens naar uw roeping, broeders en zusters,’ schrijft hij: ‘onder u waren er niet 

veel die naar menselijke maatstaven wijs waren…of machtig…of van voorname 

afkomst…nee, God zoekt juist eerst de zwakken en de armen op… 

 

Dat is wel een belangrijk leerpunt…zeker voor mensen die rijk zijn en zich gezond en sterk 

voelen…zeker mensen die bevoorrecht zijn…zo voel ik mezelf in zekere zin ook: ik woon in 

een mooie pastorie en ik voel me gezond en heb een beroep dat veel voldoening geeft…en ik 

heb het idee dat ik een hoop aankan en ik wil ook wel hard werken en ik vind het natuurlijk 

leuk als mensen dat waarderen…en ik ben zeker niet de enige, denk ik… 

 

En er is gelukkig ook niets mis mee om je in de kracht van je leven te voelen en  je te 

ontplooien…het is iets om dankbaar voor te zijn, want morgen kan het anders zijn, niet 

waar…maar de verzoeking zit hierin, dat je al gauw gaat denken dat je het zelf allemaal 

gemaakt hebt…en voor je het weet word je dan je eigen god… 

 

Daarom ziet Paulus er ook vanaf om prachtige verhalen op te hangen  vol wijsheid en geleerd 

vertoon…hij wil niet ‘the voice of Griekenland’ zijn…nee, hij is zelf een laatkomer en net op 

tijd in zijn kraag gegrepen en tot omkeer geroepen…ik bouw mijn leven ook niet op 

successen, schrijft hij, daarvoor ben ik ook te vaak uitgescholden en gevangen gezet en 

bedreigd…nee, als het er op aankomt, moet ik het hebben van de wijsheid van God en van 

zijn Geest en kracht, anders wordt het niks… 

 

En zo is Jezus zelf ook niet de mens van de succesnummers, ook al is Hij even populair 

geweest bij veel landgenoten…Hij zoekt het niet in de hogere kringen, ook al komt Hij daar 

wel eens…nee, de eerste weg die Hij kiest, is de weg langs de zee…en dan is de zee niet de 

aanlokkelijke zee in de zon bij een dagje strand, maar dan staat die zee symbool voor de 

verwarrende chaos en de ellende die je in het leven kunt ervaren...door al het kwaad in de 

wereld…en ook in mensen zoals u, jij en ik… 

 

Precies dáár komt Jezus het dagelijkse leven van mensen binnen...ook óns dagelijks leven...en 

zo treft Hij vissers die aan het werk zijn...ze zijn bezig met hun netten...en die netten houden 

ze goed vast, want daarvan zijn ze afhankelijk voor hun levensonderhoud...die vissers zijn dus 

bezig met hun houvast in het leven... 

 

En ze staan daarbij in het water van de zee...ze staan midden in de verwarrende 

tegenstrijdigheid van het bestaan: een mooie vangst en een slechte vangst, geluk en ongeluk, 

gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, vallen en opstaan...met alle onzekerheid van 

dien...midden in dát leven staan ze...net als wij... 

 

En precies daar klinkt dan opeens die roep van Jezus over het water... dat het Koninkrijk van 

God dichtbij is en dat je nu om moet keren...en dan, als toppunt van radicaliteit horen ze: 

“Kom hierheen, achter Mij...en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken!...Jij daar en jij daar 

en jij...”…Jezus die mensen bevrijdt door zijn goede woorden en zijn heel makende 

daden…Jezus roept bondgenoten…zodat er een bevrijdingsbeweging ontstaat… 
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En wij staan daar ook, want we kunnen nu natuurlijk geen toeschouwers meer blijven...u en ik 

zijn immers ook vaak bezig met ons houvast, niet waar?...En wij weten ook uit ervaring hoe 

tegenstrijdig het leven kan zijn…en we horen die roep...die roep die zo ver draagt over het 

water dat het onze oren wel móet bereiken...    

 

En dan komt meteen de vraag op je af: Wat ís míjn houvast dan eigenlijk?...Ja, bepaalde 

relaties natuurlijk, zeker de heel nabije…en misschien is je werk wel je houvast, wat je ook 

doet…of misschien vind je je zin van leven in je vrijwilligerswerk of in je taak als 

mantelzorger...of misschien is je bezit je houvast geworden...dat je je zonder bepaalde spullen 

geen raad meer zou weten...ik moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat mijn computer zou 

crashen…of misschien leef je bij het motto ‘als je maar gezond bent’...allemaal heel 

herkenbaar en logisch... 

 

Maar dat is allemaal houvast midden in die tegenstrijdigheid...dat weten we ook... want 

relaties kunnen verbroken worden door wat voor oorzaak dan ook…en je kunt ook zomaar 

opeens je baan kwijt zijn...en bezit is ook maar bezit, niet waar...dode materie… 

 

En ook ons motto ‘als je maar gezond bent’ heeft uiteindelijk geen draagkracht... je kunt 

zomaar met je hele leven midden in een situatie van ziekte terechtkomen...of je geest kan gaan 

wankelen en in een depressie vallen...ook dat houvast kan je zomaar uit handen worden 

geslagen... 

 

Ja, wees eerlijk, wij zijn net als die vissers dagelijks in dit weerbarstige leven met ons 

schíjnbare houvast bezig, logisch...en dáár zoekt die lichtgevende mens van God ons juist ook 

op...Hij zelf is ook bedreigd, maar Hij vlucht niet naar een koninklijk paleis of naar de hemel 

of in de armen van beschermengelen, nee, Hij is met huid en haar en hart en ziel betrokken in 

ons leven en gaat geen zee van ellende uit de weg...zo openbaart Hij Gods aanwezigheid in 

ons bestaan... 

 

Maar Hij heeft daarbij ook iets te melden...Hij vraagt vier vissers om achter Hem aan te gaan 

met de bedoeling dat zij vissers van mensen worden…zij moeten symbolisch gesproken 

drenkelingen op het droge slepen...en door de bevrijdende Geestkracht van Jezus laten ze hun 

schijnbare houvast los en stappen in zijn voetsporen...ze vissen nog wel eens, zoals we later 

lezen, want je moet per slot van rekening ook eten...maar hun leven krijgt desondanks een 

radicale wending...ze hebben hun échte, bevrijdende houvast gevonden... 

 

Ze volgen die lichtgevende mens van God...ze kunnen niet anders…zo komt het over: ze 

kunnen niet anders… 

 

Maar wat doen wij?...Laten wij ons ook meenemen?...Met andere woorden: Durf ik alles wat 

ik héb te relativeren? Dat ik dat niet absoluut stel...maar dat ik leef in het vertrouwen dat Gods 

Koninkrijk mijn toekomst is en dat ik een kind van God ben...en dat ik zo achter Jezus aan 

kan gaan, die Kind van God is met een hoofdletter...  

 

Het kan niet anders of je gaat dan ook in betrokkenheid bij anderen leven…en dan kun je 

wellicht iemand opvissen uit de eenzaamheid of uit andere sores…en meenemen voor een kop 

koffie of uitnodigen voor het eten…of naar iemand toegaan die aan huis gebonden is…ik 

noem maar wat…Jezus’roep is ook altijd een roep om recht, een roep om vrede…en en roep 

van vergeving en nieuw begin… 

 



 4 

En als je Jezus’ roep verstaat, dan ga je ook anders luisteren naar al die andere 

roepstemmen…de stemmen van al die politieke partijen die graag willen dat je hén vólgt…de 

roep van de reclame die graag wil dat je haar stem vólgt…al die roepstemmen vissen ook naar 

mensen…de stem van de oorlogspropaganda… maar wie willen ze dan redden: mensen in 

nood of vooral zichzelf?…  

 

Ja, wie roept mij?...En: wat is mijn roeping?...Jezus roept u en mij op zijn weg…in zijn 

bevrijdingsbeweging…en onze roeping is dan ook om de geesten te onderscheiden en ons 

open te stellen voor de Geest van God…het maakt namelijk heel wat uit wíe je volgt… 

 

Volg dan die roep om recht, die roep van vrede, die roep van vergeving en nieuw begin…keer 

je om…en ga vissen. Amen. 


