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Marcus 1, 14-20 
 
Jezus loopt langs het meer, ziet een paar mannen vissen, roept: ‘Kom, volg mij!’ en terstond laten 
ze de netten uit hun handen vallen en volgen hem. Het ware te wensen dat het zó eenvoudig zou 
zijn om kerkelijke taak- en ambtsdragers te vinden! Zeker in kwetsbare gemeentes nemen 
mensen moeilijk een taak op zich omdat er zoveel mee samenhangt, dienstbaar te zijn aan 
anderen. Dat roept twee vragen op: (1) moet je het dan alleen doen? en (2) wie dient wie nu 
eigenlijk? Eerst nemen we een aanloopje voordat we bij deze vragen uitkomen. 
 
We zitten nog helemaal aan het begin van het Marcusevangelie. Marcus kent geen kerstverhaal, 
kent geen lange inleiding, nee: het begint met een volwassen Jezus die gedoopt wordt in de 
Jordaan, door Johannes de Doper. Daarna wordt er héél kort (in twee verzen) gezegd dat Jezus 
veertig dagen in de woestijn verbleef en daar op de proef werd gesteld – het wordt alleen 
meegedeeld! – èn er wordt kort meegedeeld dat Johannes de Doper gevangen was genomen en 
vervolgens het verhaal van vanmorgen. 
 Wat uit die beide beginverhalen in het eerste hoofdstuk van Marcus – de doop in de 
Jordaan en de roeping van de discipelen – klinkt, is: Jezus kan het niet alleen! Hij heeft Johannes 
de Doper nodig om hem te dopen. En na die eenzaamheid in de woestijn (juist als je alleen bent 
en in barre tijden, komt die verzoeking naar voren!). Alléén red je het niet of hooguit 
ternauwernood. En meteen daarop volgt dan het verhaal van de roeping. ‘Simon, volg mij! 
Andreas, volg mij!’ En alles laten ze achter zich. Een hoofdstuk later lezen we dat Simon een 
schoonmoeder heeft. Dat betekent dat hij ook een vrouw heeft. Maar hij laat alles achter zich. 
Zoals Jakobus en Johannes gewoon hun vader Zebedeüs in de boot achterlaten. Zij willen Jezus 
volgen. 
 Het lijkt radicaal. Of dat ècht zo is, is de vraag. Uit andere teksten blijkt dat zij al volgelingen 
waren. Volgelingen van Johannes de Doper, van wie Jezus ook een volgeling van was. Ze hadden 
al lucht van dat verhaal dat de wereld een beetje beter wil maken. Het lijkt dus alsof het begon met 
een beweging rondom die man die stond te dopen, daar middenin de Jordaan. Dat brengt ons op 
de vraag: wie dient wie?  
 
Wellicht had Jezus de mooie tekst uit Jesaja 42 in zijn achterhoofd had toen hij daar langs het 
Meer van Galilea liep en die vissers daar zag: “Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik 
neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen.” Zo gelezen is het niet alleen Jezus die in 
dienst van God staat, maar ook de leerlingen die in dienst van Jezus staan. Of stond Jezus ook 
niet in dienst van Johannes de Doper, die hem voorging?  
 Het is de vraag die wij ook in de kerk kunnen stellen. In navolging van de eerste vier 
geroepenen zijn ook wij ‘geroepen volgelingen’ van Jezus. Wij nemen het werk op dat hij met zijn 
eerste vier en later twaalf volgelingen deed: vissers van mensen worden. Tegelijkertijd staan we in 
het kielzog van Jezus in dienst van het Koninkrijk van God. Met andere woorden: wij willen die 
wereld een klein beetje beter maken dan we hem aantroffen. En dat kan alleen als we aan elkaar 
dienstbaar zijn. Zoals Johannes de Doper dienstbaar was aan Jezus door hem te dopen, maar 
omgekeerd Jezus ook een volgeling was van Johannes. De leerlingen zijn dienstbaar aan Jezus, 
maar omgekeerd ook – Hij, die uiteindelijk zelfs hun voeten waste. 
 Een van de aantredende ambtsdragers in mijn eigen gemeente zei het in een 
voorbereidend gesprek van de week zo mooi: ik heb moeten leren dat Christus zich over mij 
ontfermt – dat hij gekomen is om dienstbaar aan mij te zijn in de tijd dat ik het moeilijk had. 
 
In het licht van Gods Koninkrijk worden wij geroepen dienstbaar te zijn aan de mensen, zoals die 
ene bijzondere Mens dienstbaar was aan de mensen. Laat dat dan ook centraal staan in ons 
kerkzijn, in ons werk als ambts- en taakdragers. Dienstbaar aan de wereld. Er zijn als het nodig is. 
Met hulp voor stille armoede. Met gewoon een bezoekje als iemand ziek is. Of eenzaam. Er zijn 
en helpen als mensen een doop verlangen – of een geliefde willen begraven. Dáár zijn wij voor. 



Dàt soort dingen is onze taak als kerk in deze wereld. Niet is onze eerste taak de kerk draaiende 
te houden, maar de menselijkheid in de samenleving te bewaken, te bewaren en te bevorderen. 
 Voordat wij als kerk mensen gaan roepen actief te worden, zich aan te sluiten, moeten wij 
ons realiseren dat wij niet pas kunnen gaan roepen als we onszelf geroepen weten door die ene 
mens die kwam om te dienen en zijn koninkrijk. Hij roept ons als de stem van een geliefde, waar 
je, als je er eens door bent beroerd, nooit meer los van wilt komen. 


