
Fonteinkerk, 21 januari 2018 

Lezingen: Ezechiël 47:8-12 en Lucas 5:1-11 

 

Er wordt in de Bijbel heel wat “geroepen”. Abraham wordt geroepen om uit zijn land en 

familie weg te trekken, op weg naar het beloofde land. Mozes wordt geroepen om het volk 

Israël weg te halen uit de slavernij. Jeremia wordt geroepen om Israël een naderend onheil aan 

te kondigen. Jona wordt geroepen om de mensen van Ninevé tot bekering te brengen. Dit zijn 

slechts enkele voorbeelden uit het OT. Het is trouwens boeiend om te horen dat veel van deze 

geroepenen hun best doen om onder de opdracht uit te komen. “Ach Heer, stuur toch iemand 
anders,” zegt Mozes. “Ik kan niet spreken; ik ben er te jong voor,” moppert Jeremia. En Jona 
scheept zich in op de eerste de beste boot in de tegenovergestelde richting. Je zou denken: 

“Niet iets om blij mee te zijn, zo’n roeping.”  
 

Ook in het NT gaat het weleens fout. We kennen allemaal het verhaal van de rijke man die bij 

Jezus komt. “Ga heen, verkoop al wat je hebt, en geef het aan de armen…, en kom hier, volg 
Mij,” zegt Jezus tegen deze rijke. Waarna deze bedrukt naar huis gaat, niet in staat om afstand 
te doen van zijn bezit. Een roeping roept dus weerstand op. Des te onbegrijpelijker is het, dat 

Simon Petrus, Jakobus en Johannes wèl meteen met Jezus meegaan. Hoe zit dat? 

De schrijvers Marcus en Mattheüs zijn buitengewoon beknopt in hun beschrijving. Jezus komt 

langs, spreekt de vissers aan, en meteen gaan ze mee. Zonder zichtbare tweestrijd laten zij hun 

broodwinning en familie in de steek, en gaan zij met deze onbekende rabbi mee. Hoe halen ze 

het in hun hoofd; wat bezielt hen?? Lucas maakt er een langer verhaal van, wellicht om het 

hele gebeuren wat aannemelijker te maken. Bij Lucas hebben de vissers al de gelegenheid 

gehad om te luisteren naar een toespraak van Jezus. Daarna hebben ze een wonderlijke vis-

vangst meegemaakt. Als daarna de roeping volgt, zijn ze dus al een beetje vertrouwd met 

Jezus. Het gaat allemaal wat minder abrupt dan bij Marcus en Mattheüs. Maar het blijft een 

vreemd verhaal. 

 

Voor mij was het verhaal jarenlang omgeven met schuldgevoel. Ik meende oprecht dat het 

volgen van God inhield, dat je God zo gróót mogelijk en jezelf zo klein mogelijk maakte. Op 

een dag las ik het verhaal van een monnik die niet luisterde naar zijn abt. Voor straf werd de 

monnik in een diepe kuil gezet, waarna zijn medebroeders de kuil dicht gingen scheppen. Van 

tijd tot tijd vroeg de abt: “Ben je al dood?” Daar gaf de halsstarrige monnik eerst geen ant-
woord op, totdat het zand hem tot aan de kin kwam. Toen zei hij: “Ja, ik ben dood!” Waarmee 
hij aangaf dat hij zijn eigen wil en wensen volledig zou wegcijferen, en weer gehoorzaam aan 

zijn abt zou zijn. Dit verschrikkelijke verhaal heb ik een keer in een preek verwerkt, om te 

laten zien dat je als mens je eigen verlangens ondergeschikt moet maken aan de wetten en 

wensen van God. Het volgen van ‘n roeping betekende in die tijd voor mij: het onderdrukken 

van je eigen wensen en behoeften, ter wille van het hogere ideaal. Dat lukte natuurlijk bijna 

nooit, en dat leverde een onoplosbaar schuldgevoel op. En dat schuldgevoel praatte ik via 

mijn preken ook mijn gemeente in Drenthe aan. De vissers uit het evangelie waren voor mij 

onbereikbare heiligen die durfden te breken met hun oude bestaan. Het leek mij duidelijk dat 

zij het liefst hun rustige vissersleven hadden voortgezet, maar zó door de stem van Jezus en de 

droom van het Koninkrijk gegrepen waren, dat zij al hun zekerheden overboord durfden te 

zetten. Een roeping zet heel jouw manier van leven en denken op zijn kop. Daarom haalt een 

roeping ook zoveel weerstand en verzet in een mens naar boven. 

 

Ik ben daar toch heel anders over gaan denken. Waarom zou een roeping zo’n harde inbreuk 
op mijn leven en denken moeten zijn? Waarom zou een roeping niet een aansluiting kunnen 

zijn bij verborgen verlangens? Zou het niet zó kunnen zijn, dat een roeping ons een waarheid 



in herinnering brengt die we allang in ons hart meedragen? Dat de stem van de Roepende ons 

weer in contact brengt met onze eigen innerlijke stem? 

 

Zó zouden we tegen het besluit van die vissers aan kunnen kijken: zij waren ontevreden met 

hun voorspelbare en risicoloze bestaan. Of misschien waren ze best tevreden, maar leefden ze 

met de verborgen zekerheid dat hun leven voor iets anders was bestemd. Toen hebben de ver-

halen over Jezus, die in hun gebied rondtrok met zijn verkondiging van het Koninkrijk Gods, 

in hun ziel een gevoelige snaar geraakt. Misschien begon de een te dromen van een opstand 

tegen de Romeinse bezetter. Misschien begon de ander te beseffen dat hij zo graag iets voor 

zijn medemens wilde betekenen. Een derde hoopte wellicht op avontuur. In elk geval rea-

geerde hun innerlijke stem onmiddellijk op de stem van Jezus; en ze luisterden en gingen. 

Ik citeer uit het dagboek van Etty Hillesum, Het verstoorde leven: “Er is nog één ding: ik 
geloof toch dat er in mij een regulator zit. Ik word iedere keer gewaarschuwd wanneer ik op 

een verkeerde weg geraakt ben (…) en wanneer ik nu maar eerlijk en open blijf en de goede 
wil behoud om echt diegene te worden die ik zal moeten zijn en datgene te doen wat mijn 

geweten me in deze tijd voorschrijft te doen, dan komt het wel weer goed. Ik geloof dat het 

leven heel grote eisen aan me stelt en veel plannen met me heeft, maar ik moet open blijven 

staan voor mijn innerlijke stem en moet ook gevolg geven aan die stem en open en eerlijk 

blijven en het gevoel ook niet van me af willen gooien.”  
 

We kunnen het verhaal van de geroepen vissers interpreteren als een doorkruising van onze 

menselijke behoeften en verlangens. Dan komt de nadruk te liggen op onze wilskracht en 

opofferingsgezindheid, en op onze traagheid en tekorten. Dan zullen we ons als lezers al gauw 

schuldig gaan voelen, omdat wij niet genoeg luisteren naar de stem van Jezus. Daar zijn we 

als kerk eeuwenlang goed in geweest: de mensen een hevig schuldgevoel aanpraten. 

Liever lees ik het verhaal als een oproep om gehoor te geven aan onze eigen, innerlijke stem, 

die door de stem van God niet tot zwijgen, maar juist tot klinken wordt gebracht. In jou en in 

mij bevinden zich diepe, vaak verdrongen en vergeten verlangens en levensidealen. Zo vaak 

leven wij maar aangepast, gericht op de verwachtingen van onze omgeving. Maar in onze ziel 

brandt een scheppend vuur dat zoekt naar een uitweg. De stem van de Eeuwige wakkert dat 

vuur aan. Zoals de Emmaüsgangers tegen elkaar zeiden: “Was ons hart niet brandend in ons, 
terwijl Hij onderweg tot ons sprak…?” Als God ons roept, begint onze inwendige stem mee te 

roepen. Dan begint het weer te leven in onze ziel. Dan beginnen we pas echt te leven. 

 

Dat vraagt dus, zoals Etty Hillesum het omschrijft, om een open houding. Wees open, wees 

aandachtig, wees alert, luister goed naar wat zich aandient, wat om jouw aandacht vraagt. En 

sta dan niet alleen open voor wat jou goed uitkomt, maar beluister wat de ander of de situatie 

van jou vraagt. Luister niet alleen naar wat van buitenaf jouw aandacht vraagt (de stem van 

een ander mens, de roep vanuit de omstandigheden, het appèl van een verhaal of Bijbel-

woord), maar ook naar wat van binnenuit in je opkomt en gehoord wil worden. Waarbij ik 

nooit zeker weet of je zo’n onderscheid tussen binnen en buiten eigenlijk wel kunt maken. 

Want wat ik beluister in een Bijbelverhaal, zou heel goed mijn al te persoonlijke behoefte 

kunnen zijn. En wat ik in een opwelling denk of voel opkomen, zou best eens de stem van 

God kunnen zijn. Is er wel een grens tussen binnen en buiten? Reden te meer om alert te zijn, 

om te luisteren naar wat zich aandient, om open en aandachtig te leven. 

 

Hoe zouden we anders onze richting kunnen bepalen, hoe zouden we anders onze bestemming 

moeten vinden? Laten we hier in de gemeente, samen met de mensen die op onze weg komen, 

blijven zoeken naar wat wérkelijk zinvol en waardevol is. Laten we aandacht hebben voor wat 

wezenlijk is, voor wat de situatie van ons vraagt. Laten we ons verstand gebruiken, maar ook 



zuinig zijn op ons gevoel, onze intuïtie; het is een geschenk van God. Laten we luisteren, want 

luisterend worden wij opnieuw geboren. 

 


