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lezing oude testament (lector)  1 Samuel 3, 1-10 
1 Samuel 3, 1-10 

1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd 
zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door.  
2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna 
niet meer zien.  
3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp 
was bijna uitgedoofd.  
4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel.  
5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 
antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen,  
6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt 
me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar 
weer slapen.’  
7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan 
hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.  
8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en 
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de 
jongen riep.  
9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je 
antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen,  
10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! 
Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’  
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lezing nieuwe testament (lector) Marcus 1, 14-20 
Markus 1, 14-20 

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde.  
15 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.’ 
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van 
Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.  
17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  
18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.  
19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in 
hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,  
20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de 
boot en volgden hem. 
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uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---hoe kan dat?--- 

 

Ja, hoe kan dat:  

mensen die zomaar alles achterlaten  

en een ander volgen? 

zomaar zonder praten de netten te verlaten... 

 

 

En is dat nu een voorbeeld voor ons?  

Moeten wij dat ook zo doen? 

Of althans willen, zoals het refrein van het lied zegt: 

„Hij komt misschien vandaag voorbij  

en roept ook ons, roept jou en mij  

om alles op te geven 

en trouw hem na te leven - ?” 

 

Wat voor mens moet je zijn, om dat te kunnen? 

 

Meestal gaat dat toch anders,  

als mensen geroepen worden in de bijbel,  

meestal komt er heel veel tegenwind:  

Mozes, Jozua, Jeremia,  

allen zeggen eerst:  

nou, nee, zoek maar een ander, 

ik ben niet de geschikte kandidaat hiervoor.  

 

Wie ben ik? vroeg Mozes zich af,  

en toen:  

wat moet ik dan zeggen?  

en toen:  

ze zullen me niet geloven,  

en toen:  

ik kan helemaal niet praten.  

 

Jeremia vond zichzelf veel te jong. 

Net als Jozua. 

 

En Samuel hoort het niet eens goed, 

weet niet wie hem roept en hoe dat dan is 

en God moet drie keer herhalen. 

 

Maar dezen gaan zomaar mee. 



Marcus noemt geen moeiten of tegenwerpingen,  

geen overwegingen of afwegingen,  

geen vraag om bedenktijd,  

niets.  

 

Hij noemt ook geen emoties,  

die er ongetwijfeld moeten zijn gaan spelen,  

afscheid, teleurstelling, desillusie - niets!  

Waarom niet? 

 

Er zijn christenen die dit eigenlijk onverantwoord vinden  

- van de vissers, om zomaar alles achter te laten,  

maar toch ook van Jezus die dit schijnt te vragen. 

 

Het lijkt er op alsof hier een soort mens wordt bedoeld  

dat geknipt zou zijn voor het leven in corona-tijd:  

alleen gaan,  

alleen beslissen,  

geen behoefte aan gezelligheid,  

niets geven om familiebanden,  

er niet om malen als je bedrijf naar de knoppen gaat. 

 

 

---iedereen?--- 

 

En voor wie is dit dan opgeschreven?  

Wie moeten zich geroepen voelen? 

Gaat dit over de roeping van allen?  

Of over die van de apostelen?  

Moeten vooral bijzondere mensen dit horen?  

Bijzonder religieuze mensen? 

Want niet iedereen wordt geroepen, bij voorbeeld niet Zebedeüs,  

de vader van Jakobus en Johannes... 

 

 

---epifanie--- 

 

Zijn deze leerlingen voorbeelden voor ons?  

Moeten wij het ook zo doen? 

 

Dat is waarschijnlijk de houding waarmee  

de meesten van ons naar deze tekst kijken. 

 

Ik denk dat de evangelist Marcus  

niet zozeer zijn blik heeft gericht  

op de leerlingen die volgen.  

Zijn blik is veel meer gericht op Jezus.  



 

Wat Marcus uit wil laten komen is  

niet zozeer de vastberadenheid van de leerlingen,  

maar het gezag waarmee Jezus optreedt. 

Waar hij komt gaan alle mensenharten in zijn richting staan. 

 

Marcus is nog maar net begonnen aan zijn evangelie. 

Het is nog de tijd van epifanie. 

Liturgisch gesproken kijken we nog niet naar wat wij moeten doen. 

Maar naar wat er aan Jezus te ontdekken valt. 

 

Deze mens, zoon van de timmerman, zoon van God, 

is zo vol van goddelijke scheppingskracht  

dat alle dingen en alle gedachten  

zich voegen naar dit goddelijk optreden.  

 

Het koninkrijk van God is nabij, 

de tijd is aangebroken, 

kom tot inkeer - dat is wat Jezus zegt 

 

- en wat Johannes ook al had gezegd –  

 

en wat hij ook uitstraalt. 

 

Dit is een mens met een uitzonderlijk gezag. 

Waar hij komt gaat alles in zijn richting staan. 

 

Ze zitten er a.h.w. alleen nog op te wachten.  

Logisch dat één keer roepen genoeg is.  

Het Rijk v God is naderbij gekomen en het  

concentreert zich rond Jezus van Nazaret. 

 

De blik van Marcus is op Jezus gericht, 

de mens van God - niet op de leerlingen.  

Nog niet. 

 

°°°°° 

 

Samuel, zo hoorden wij, had moeite  

de roep van God te horen 

want hij kende de Heer nog niet, 

 

Nou, deze vissers kenden de Heer ook nog niet, 

maar er was een verwachting,  

het koninkrijk, 

er hing iets in de lucht,  

de tijd is aangebroken. 



 

Bij Samuel hing er niet iets in de lucht, 

integendeel:  

het woord van God was schaars... 

 

Daarom, lijkt me, roept Jezus ook mensen 

alleen om bij hem te zijn.  

 

Er is geen eis die ingewilligd moet worden,  

er is geen contract dat ondertekend  

of waarover onderhandeld moet worden. 

 

Alleen maar: bij hem zijn, met hem zijn. 

Aansluiting.  

Lotsverbondenheid.  

Het gaat alleen om de reactie op de persoon Jezus. 

Een mens waarin zij God ontdekken. 

 

Als ik het goed zie gebeurt er bij Samuel iets soortgelijks: 

Bij de derde keer,  

toen bij Eli eindelijk het besef ontstaat 

dat de stem van God in het spel is 

laat hij Samuel niet meer zeggen: "hier ben ik" 

maar: "spreek, uw knecht hoort". 

 

Niet meer de onderdanige beschikbaarheid,  

maar het luisteren staat voorop. 

 

 

---geroepen?--- 

 

Bij de eerste leerlingen hing er iets in de lucht. 

In Jezus merkten ze zoveel van God dat ze meewilden. 

 

Bij Samuel hing er niets in de lucht. 

Het goddelijke drong niet meer door tot de mensen. 

 

Hoe zou onze tijd zijn? Wat denkt u? 

Merken wij wat van God, en zoniet,  

willen we dat graag? 

Is het goddelijk vuur ook bij ons bekoeld? 

 

Of is er een groot verlangen,  

hangt er iets in de lucht? 

 

Horen wij wat?  

Worden we geroepen? 



Is er een stem die we kunnen vernemen? 

Of kunnen we niet goed uitmaken  

of het een menselijke stem is of goddelijk? 

 

Ik denk dus wel, dat merkt u al,  

dat het thema roeping,  

dat uit deze tekst voortloopt,  

ook iedereen bedoelt.  

Niet alleen de apostelen in spe. 

 

 

Iedereen, denk ik, is geroepen.  

 

Niet geroepen  

om alle sociale contacten te verbreken  

en je werk je werk te laten zijn, 

je bedrijf maar in de steek te laten, 

een goed corona-mens te zijn...  

 

Maar wel geroepen om  

je te verhouden tot wat Marcus de nieuwe tijd noemt,  

de aantrekkingskracht van Jezus,  

de mens in wie het koninkrijk van God  

zich op een aantrekkelijke en  

uitdagende manier concentreert.  

 

 

Bij de vissers van Galilea was er maar  

één woord van Jezus nodig,  

het hing al in de lucht. 

 

°°°°° 

 

Soms ligt het niet in de lucht. Zoals bij Samuel. 

Soms zijn er meer woorden nodig.  

Of meer pogingen 

om ons te bereiken. 

 

Soms zijn wij mensen helemaal niet ingesteld  

op het idee dat er wat van God komen kan  

dat ons helpt om onze bestemming te vinden.  

 

Soms hebben we het afgeleerd  

om daar naar te luisteren.  

 

Drie keer moet de onbevangen jongeman 

bij de ervaren priester komen  



voordat bij hem het licht gaat dagen. 

 

Voor de stem die ons tot onze bestemming roept 

kunnen we blijkbaar  

behoorlijk onbereikbaar worden. 

 

De stem van God is vaak maar zacht, 

niet zo eenduidig,  

niet gemakkelijk van menselijke stemmen  

te onderscheiden. 

 

En toch is het een stem, een roep, 

voor ons oor, voor ons hart.  

Een stem van binnen, die toch van buiten komt. 

 

De bestemming van de eerste leerlingen van Jezus 

hoeft niet de onze te zijn.  

We hoeven niet allen apostelen te worden.  

 

Maar geroepen zijn we wel. 

 

Om te luisteren met open oren en open hart. 

 

Of er niet een stem te vernemen is,  

of er niet iets in de lucht hangt,  

of er niet iets is dat respons van ons vraagt,  

iets dat ons helpt om onze bestemming te vinden. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
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