Bezinning 74: De roeping van tweemaal twee broers
3° zondag B-jaar: Marcus 1,14-20

Het Woord
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws
verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Adreas, de broer van Simon, die hun
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag
Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het
herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners
achter in de boot en volgden Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het eerste stuk is een samenvatting van heel Jezus’ optreden. Het is er de kern van. Jezus kiest voor
Galilea, letterlijk vertaald het ‘district van de naties.’ Die openheid voor alle volkeren, zeg maar alle
mensen, typeert Jezus. Kende Jezus in zijn mentaliteit wel grenzen, tenzij tussen goed en kwaad? En
Jezus verkondigt het evangelie van God: het goede nieuws dat God de mensen heel nabij komt en
hen bemint. En wel in Hemzelf. Het initiatief gaat dus van God uit en God zendt Jezus om dat
evangelie te verkondigen en te belichamen. Om evangelie te zijn. Dit vraagt van de mens dat hij zich
toekeert naar de drager van dat evangelie door een nieuwe mentaliteit, samengevat met het woord
‘geloven’.
De roeping van de eerste vier mensen is uiterst schematisch en heel sober beschreven. Wat in elke
roeping een heel proces is van een intens gebeuren tussen Hem die roept en de geroepene, wordt
tweemaal met hetzelfde schema in vier stappen weergegeven: Jezus is onderweg; Jezus ziet twee
broers; Jezus roept hen; ze laten direct alles en allen achter en volgen Hem. Jezus is al bezig, zoals in
de eerste alinea gezegd, met zijn zending. Daarvoor roept Hij mensen. Het initiatief gaat van Hem uit.
Vanaf het begin wil Hij met een gemeenschap oproepen tot gemeenschap: ‘twee’ en ‘broers’ drukken
gemeenschap uit.
Marcus speelt op een prachtige manier met het woord ‘achter’. Enerzijds laten ze hun netten, boot,
vader en dagloners achter en anderzijds gaan ze Jezus achterna. Jezus gaat voorop. Geroepen zijn is
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Iemand volgen. Geen systeem, geen ideaal, geen door mensen bedacht doel … (al blijven deze
belangrijk), maar bovenal Iemand volgen, Jezus, Zoon van God, de Messias.

Het Woord in mijn leven
Wie zijn de ‘broers’ met wie Jezus mij samen roept om Hem te volgen? Wat en wie zijn de ‘netten,
boot, vader en dagloners’ die ik achter mij moet laten om Hem te kunnen volgen? Blijft mijn
aandacht voldoende op Hem gericht om Hem te kunnen volgen? In welke richting gaat Hij mij voor?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
met U is de eindtijd begonnen,
in U is God ons volkomen nabij.
Dat is ‘evangelie’, nieuws dat ons blij maakt.
En juist voor dat evangelie roept Gij ons.
Ik word nooit alleen geroepen,
maar als broer of zus,
als gemeenschap,
om gemeenschap op te bouwen.
Geen grenzen tussen mensen,
maar verbondenheid.
Roep mij altijd weer, Heer,
zodat ik alles en allen achterlaat
om U te volgen. Amen.
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