
Fonteinkerk, 20 januari 2019 
Lezingen: Jona 1:1-4 en Marcus 1:14-20 
 
Ergens aan het einde van 2011 zat ik een keer in de Joriskerk, omdat dominee Dinand 
Kamphuis afscheid nam van zijn gemeente. We waren hem erg dankbaar, omdat hij een 
sleutelrol had gespeeld bij de wording van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In deze 
afscheidsdienst werd ook even afgekondigd dat de kerkenraad vijf of zes gemeenteleden 
(allen mannenbroeders, uiteraard) had benoemd tot ouderling of diaken, en dat allen daarmee 
hadden ingestemd. Ik weet nog hoe een vaag gevoel van jaloezie door mij heen ging. “Dat 
gaat makkelijk, hier,” dacht ik bij mezelf, “ze worden heel eenvoudig benoemd, en ze gaan 
het nog doen ook!” Maar ik vond het ook bijna te mooi om waar te zijn. Was er nou niet één 
geweest die “Bekijk het maar met je benoeming!” had gezegd? 
 
Want een roeping is mooi, maar roept meestal ook weerstand op. In juli 1536 was Calvijn op 
weg naar Bazel, toen hij overnachtte in Geneve. De predikant Farel kreeg te horen dat de 
begaafde jonge Fransman (Calvijn was toen 27 jaar) in zijn stad logeerde, en ging hem op-
zoeken. Hij verzocht Calvijn dringend om hem te komen helpen bij de hervorming van de 
stad. Maar Calvijn, die plannen had om een schrijvende geleerde en wetenschapper te worden, 
weigerde beslist. Toen Farel het niet kon winnen met argumenten, schreeuwde hij: “In de 
naam van God almachtig zeg ik u: als ge weigert u hier met ons aan dit werk des Heren te 
geven, zal God u vervloeken, want ge zoekt uzelf méér dan Christus!” Op dat moment had 
Calvijn natuurlijk Farel een klap in zijn gezicht kunnen geven, maar in plaats daarvan vernam 
hij de roepende stem van God in dit gebrul, en besloot hij om in Geneve te blijven. 
 
Het kan nog gekker. In het jaar 389 keert Augustinus vanuit Italië terug naar Noord-Afrika, 
om daar in zijn geboortestad Thagaste kloosterling te worden. Op een dag zit hij in het stadje 
Hippo Regius in de kerk, waar iemand tot presbyter, tot assistent van de bisschop zal worden 
gewijd. Maar de mensen in de kerk herkennen Augustinus, en ze beseffen dat hij een betere 
kandidaat is voor dit ambt. Als één man beginnen ze te roepen: “Augustinus presbyter!” En 
dan lezen we: “Men greep hem vast, drong hem naar voren tot in het koor, en ondanks zijn 
tranen en protesten werd hij daar tot presbyter gewijd!” Hoewel ik ook bij dit verhaal een 
vaag gevoel van jaloezie niet kan onderdrukken, valt mij ook hier natuurlijk de weerstand op, 
een weerstand van Bijbelse proporties. 
 
Er worden in de Bijbel heel veel mensen 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. En vaak 
is de weerstand groot. “Ach Heer, stuur 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. Een roeping: het is blijkbaar niet iets om blij mee te zijn… 
Des te wonderlijker is het, dat Simon en Andreas, Jakobus en Johannes wèl meteen met Jezus 
meegaan. Hoe kan dat? Marcus is, net als Mattheüs, buitengewoon sober en beknopt in zijn 
beschrijving. Jezus komt langs, spreekt de vissers aan, en meteen gaan ze mee. Lucas maakt 
er een groter verhaal van, wellicht om het gebeuren wat aannemelijker te maken. Bij Lucas 
hebben de vissers eerst al de gelegenheid gehad om te luisteren naar een toespraak van Jezus. 
Daarna hebben ze een wonderlijke visvangst 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. 



 
Zelf heb ik jarenlang gedacht: “Het volgen van een roeping betekent het onderdrukken van je 
eigen wensen en behoeften, ter wille van een hoger ideaal.” Het leek mij duidelijk dat die 
vissers het liefst hun rustige en overzichtelijke vissersleven hadden voortgezet, maar zó door 
de droom van het Koninkrijk Gods gegrepen waren, dat zij hun zekerheden overboord 
durfden te zetten. Een roeping zet onze manier van leven en denken op zijn kop. Daarom kan 
een roeping ook zoveel weerstand en verzet in een mens naar boven halen. 
 
Bij het ouder worden begin ik hier toch heel anders over te 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 kunnen, dat een roeping ons 
een waarheid in herinnering brengt die we allang in ons hart meedroegen? Dat de stem van de 
Roepende ons weer in contact brengt met onze eigen innerlijke stem? En waarom zou een 
roeping geen verheugende ontdekking kunnen zijn? Iemand ziet iets in mij, dat ik zelf nog 
niet had durven of kunnen zien; iemand ziet een belofte in mij! 
 
Zó zouden we tegen het besluit van die vissers aan kunnen kijken: zij waren ontevreden met 
hun rustige, risicoloze en volstrekt voorspelbare bestaan. Of misschien waren ze wel tevreden, 
maar leefden ze met het verlangen, de verborgen zekerheid dat hun leven voor iets anders was 
bestemd. Toen hebben de verhalen over Jezus, die rondtrok met zijn verkondiging van het 
naderende 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 
spanning en avontuur. In elk geval reageerde hun innerlijke stem onmiddellijk op de stem van 
Jezus; en ze luisterden en gingen. 
 
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. Vanuit 
dat besef is het een geweldige vooruitgang dat we tegenwoordig onze eigen afweging mogen 
maken, en zonder schuldgevoel “nee” mogen zeggen als de kerk ons ergens voor vraagt. 
 
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 smeulend, scheppend vuur dat zoekt naar een uitweg. De stem van  Jezus 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 ons geweten, onze 
inwendige stem, mee te roepen. Dan begint het weer te leven in onze ziel. 
 
Dat vraagt dus heel eenvoudig 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 Bijbelwoord), maar ook naar 
wat van binnenuit in je opkomt en gehoord wil worden. 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. Dat vragen we met name van alle ambtsdragers, en vanaf vandaag ook 
van Koos Koolstra: wat is in deze tijd onze opdracht, onze roeping, de kern van de zaak?  
 
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 innerlijke stem, onze 
intuïtie; het is een geschenk van God. 
 
Tot besluit: nu moeten we ervoor waken dat het niet al te gladjes wordt. Er kan niet alleen 
maar sprake zijn van een perfecte aansluiting tussen Gods stem en de onze. We hebben ook 
gelezen over onbegrip, en weerstand en verzet. Iets in een mens komt in opstand tegen die 
stem die ons onrustig maakt, ons wegroept uit onze vertrouwde kaders. Dat is er óók. 
René van Loenen verdicht het verhaal vanuit het perspectief van de vader, Zebedeüs: 
 
Hoe simpel laat zich dit verhaal vertellen: 
een bootje aan de oever van het meer, 
een vader en twee zoons druk in de weer 
hun uitgescheurde netten te herstellen. 
 
Dan komt er op de oever iemand aan. 
Hij roept twee namen en zijn ogen spreken 
een taal die innerlijk verzet kan breken. 
De broers staan op om met hem mee te gaan. 
 
Ze laten vader achter op de boot. 
Hoe lang heeft Zebedeüs nog geleefd? 
Moest hij voortaan alleen de netten boeten 
en zonder hulp gaan vissen voor zijn brood? 
Ik kan hiermee maar moeilijk uit de voeten, 
al neem ik aan dat hij het wél begreep. 
 
Maar ook al begrijpen wij het niet: wij zijn geroepen mensen. 


