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Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 
 
Een vreemde man  komt voorbij, zegt tegen je: ‘Kom, volg mij’ en je laat 
alles zomaar pardoes achter. Wie doet dat nu echt? En waarom zou je 
dat doen, je netten achterlaten, je dagelijkse werk, je vader, die maar 
moet zien hoe hij zich redt. Is dat niet dwaas en onbezonnen? 
 
Er zijn twee kernwoorden in dit verhaal. Het ene is roepen. Het andere is 
volgen. Tussen deze twee polen speelt zich heel het geloof af. Er is een 
stem die roept. En er zijn mensen die besluiten gehoor te geven. 
 
Ik volg op dit moment voor de nascholing van predikanten een cursus 
over pastoraat, met veel plezier. Daar moeten we allerlei 
praktijkoefeningen voor doen, maar ook het een en ander voor lezen. 
Een van de denkers die een hoofdrol speelt is de joodse filosoof Emanuel 
Levinas.  
 

 
 



Een heel fascinerende man. Levinas werd geboren in Litouwen, maar 
toen de situatie voor joden daar dreigend was verhuisde het gezin 
tijdelijk naar de Oekraiene, naar de stad die tegenwoordig voortdurend 
in het nieuws is, Charkow. Door de studie filosofie kwam hij zelf in 
Frankrijk terecht. Hij overleefde daar als krijgsgevangene de tweede 
wereldoorlog, evenals zijn vrouw en dochter, die ondergedoken hadden 
gezeten in een Frans klooster. Maar zijn hele verdere familie in Oost 
Europa was door de nazi’s uitgeroeid. Deze ervaring heeft hem als mens 
en als denker getekend. 
 
In zijn filosofie uit hij kritiek op de manier waarop in zijn ogen het 
denkende ik, het ego, het fundament onder de westerse manier van 
denken geworden is. Zelf stelt hij een ander uitgangspunt voor: de mens 
in zijn en haar relatie tot de ander. Wij kunnen niet leven zonder relaties 
met anderen, die zeer vervullend kunnen zijn, maar even goed ook vaak 
heel frustrerend en bedreigend, en soms loopt dat ook nog dwars door 
elkaar heen. Een van de begrippen die het meest centraal staat in de 
filosofie van Levinas is de roep of het appèl dat uitgaat van de ander op 
mij.  
 

 
 
En vaak is dat iets ongemakkelijks, die ander haalt mij weg bij mijzelf als 
middelpunt van alles, die onderbreekt de manier waarop ik het liefst mijn 
eigen gang ga, die ander is een stoorzender. Het naakte gelaat van de 
ander doet een appèl op mij, het vraagt mij: Dood mij niet, eerbiedig 
mij. En die ander kan tegen mij zeggen: Ik heb jou nodig! 
 



Reken maar dat die leerlingen daar in die boot die ineens geroepen 
werden door een vreemde man aan de kant van het meer deze stem in 
eerste instantie als een stoorzender hebben ervaren, en dat er tussen 
het horen van en het gehoor geven aan die stem heel wat is gebeurd, 
ook al wordt dat hier niet beschreven. 
 
Ga maar gewoon na wat er zich allemaal in jou omgaat als iemand 
plotseling een appèl op je doet. Meestal ben je, net als Simon en Andrea 
hier, bezig met heel andere dingen, met iets dat je op dat moment zelf 
heel belangrijk vindt. Je maakt bijvoorbeeld je huis schoon want dat 
móet gebeuren. Je werkt de administratie bij, het was hoognodig. En 
middenin die bezigheden gaat ineens de telefoon. Iemand heeft je 
nodig, wil iets van je. Er is iemand ziek geworden. Je kind vraagt ineens 
je aandacht. Vaak denk je dan eerst: Niet nu alsjeblieft! Maar je kunt die 
vraag niet zomaar negeren. Dat is het kenmerk van het appèl, het laat 
zich niet negeren, en zelfs als je nee zegt, laat het je meestal niet met 
rust. Iets breekt in dat het andere pardoes aan de kant schuift.  
 
In het verhaal van Matteüs is dat het eerste wat Jezus doet, mensen 
roepen. Bij de andere evangelisten horen we eerst over Jezus’ eigen 
optreden, laat hij anderen eerst iets zien van zijn bijzondere kracht en 
inspiratie. Bij Matteüs niets van dat alles. Het allereerste dat hij doet, 
echt het allereerste, nadat hij gedoopt is door Johannes en 40 dagen in 
de woestijn heeft doorgebracht, is mensen roepen, bondgenoten zoeken, 
in tweetallen, jij en ook jij. Letterlijk staat er: jullie daar, kom eens hier! 
 
Jezus laat dat appèl uitgaan op een heel kritiek moment. Hij heeft net 
gehoord dat Johannes gevangen genomen is, dezelfde Johannes die 
hem gedoopt heeft. Omdat hij Herodes de waarheid heeft gezegd moest 
hij worden uitgeschakeld. Dat moet een enorme schok geweest zijn. Het 
laat zien hoe gevaarlijk het is wat Johannes deed, mensen oproepen zom 
tot inkeer te komen. Er staat dan ook dat Jezus uitwijkt naar het gebied 
van Zebulon en Naftali, aan de rand van het meer van Galilea. Wat er 
met Johannes is gebeurd moet hem hebben geraakt en gewaarschuwd. 
Maar hem er tegelijkertijd nog sterker hebben doordrongen van de 
urgentie van zijn missie om te verkondigen dat het koninkrijk van de 
hemel, dat wil zeggen, het rijk van recht en vrede en oog voor ieder 
mens, dichtbij is. Ook al is Johannes het zwijgen opgelegd, deze 
boodschap moet blijven klinken. En Jezus besluit naar buiten te treden 
en mensen om zich heen te verzamelen. 
 



Ik zal van jullie vissers van mensen maken, belooft hij deze mensen. 
 
Je huis op orde hebben, je papieren in orde hebben, het is allemaal 
belangrijk, maar er is nog iets anders, iets veel wezenlijkers en dat is de 
roeping van de menswording. Het verantwoordelijk zijn voor elkaar, het 
aangewezen zijn op elkaar, het mens zijn in Gods naam, -dat is waar 
deze vissers op aangesproken worden en het mooie is dat ze intuïtief 
onmiddellijk verstaan dat dit is wat ze nodig hebben voor hun leven en 
er gehoor aan geven. 
 
Dat Simon en Andreas hun netten, hun broodwinning dus, achterlaten 
betekent niet dat die broodwinning niet belangrijk is, maar dat die in het 
teken staat van iets dat belangrijker is. Ze volgen Jezus op zoek naar 
een ander, voller, dieper, echter leven dan dat van het vervullen van hun 
eigen onmiddellijke behoeftes aan eten, drinken en bestaansveiligheid, 
en kiezen voor een leven van in relatie staan. 
 
Dat Jacobus en Johannes hun vader daar in de boot achterlaten 
betekent niet dat die vader niet belangrijk is, maar dat het leven niet 
samenvalt met het gehoor geven aan de verwachtingen die ouders of 
anderen van je hebben. Dat er nog een andere stem is die je in je leven 
kunt horen, een stem die jou aanspreekt, jou helemaal persoonlijk, en 
die je uitnodigt te worden wie je ten diepste kunt zijn. 
 
Om die roep in je leven te gaan verstaan, om Jezus te kunnen volgen op 
zijn weg is er heel wat meer nodig dan de impuls van een moment. Dat 
is iets dat moet groeien. Iets van vallen, soms een tijdje blijven liggen en 
dan toch weer opstaan en de goede kant opgaan, en steeds weer 
opnieuw proberen. Diezelfde leerlingen die hier zo spontaan met Jezus 
meegaan, zullen hem lang niet altijd begrijpen en ook ongelooflijk 
worstelen met de weg die hij gaat en hoe ver het kan gaan wat hij van 
hen vraagt.  
 
Maar ooit hebben ze een beslissing genomen en gehoor gegeven aan 
een appèl. En toen zijn ze op weg gegaan. Dat begin heeft hun leven 
veranderd. Het heeft hen uiteindelijk omgevormd tot vissers van 
mensen. Het heeft hen steeds dieper doordrongen van en afgestemd op 
het wonder van de liefde die mensen onlosmakelijk met elkaar verbindt, 
en die alles en allen omvat. 
 
 



 


