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Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort, 
breek uw tent op ga op reis … 

 
 

 

Over het thema van deze zondag     
 

Met 3 gemeenschappen rond 1 tafel: het is niet alledaags. In de vorm van deze viering  

is een stuk eigenheid van elke gemeenschap terug te vinden. Dat lukt omdat we 

vertrouwen hebben in de bezieling die we delen. Omdat we blij zijn elkaar op 

zo’n manier te kunnen ontmoeten. Omdat we  ons geroepen weten om samen te  
werken aan een evangelische  koers waarbij de kwetsbaarste mens centraal wordt 

gezet. Samen kunnen we meer als de tegenwind sterk is.  
 

Dat thema is niet nieuw, zo’n 2000 jaar geleden al beschreef Marcus hoe in donkere 
tijden, eenvoudige mensen, vissers,  vanachter hun netten  geroepen werden om het 
tij te helpen keren. Met de voorziene lezing voor deze zondag zal  die oproep ook in 



deze viering doorklinken. Om ze te kunnen beantwoorden hopen we op uw ideeën, 
gebed, aanmoediging, inspirerend verhalen, verzuchtingen…  Op het briefje dat u bij 
het binnenkomen kreeg kan u uw inbreng in een paar zinnen kwijt.  We zullen u na 
het evangelie en de overwegingen uitnodigen om uw tekst ofwel kort hier vooraan uit 
te spreken, ofwel op te hangen aan het visnet hierachter. En we geven straks ook de 
kans om een duit in het zakje te doen tijdens de collecte die zal gehouden worden 
voor het werk met de vluchtelingen waar alle drie de gemeenschappen zich voor 
inzetten. 
   

  

Schriftlezing:   Marcus 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.’  
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen  
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. 

 
Eerste overweging 
 
Begin van het evangelie, begin van Jezus’ weg in Galilea, daar aan de oever van de zee 

in een onheilspellende tijd. Een crisistijd! Johannes de Doper  is juist overgeleverd 
aan Herodes de Grote, de stroman van de keizer van Rome.  Overgeleverd aan de 
willekeur van een harteloos bewind – dat enkel streeft naar en leeft van de 
uitbreiding  van zijn rijk en zijn vrije handelsmarkt, langs de brede heirwegen tot aan 
de uiteinden van het rijk en over de zee (van Galilea), rood als bloed van de 
slachtoffers die het niet redden, die sterven van oorlog en ellende (Josephus getuigt 
van die bloedbaden). 
 

Johannes overgeleverd … Die woorden klinken als een waarschuwing: 
‘Jezus, ze zullen je ook overleveren als je in het spoor van Johannes oproept tot 
omkeer, tot een andere wereld. Hetzelfde lot als Johannes zal je gebeuren als je dat 
smalle pad gaat en als je je nek uitsteekt en opkomt voor de menigte armen en 
ellendigen in de achtergestelde streken van Galilea (het Galilea der heidenen die de 
wetten van de hoge heren in Jeruzalem en Rome niet kennen – deze niet al te nauw 
nemen omdat ze moeten overleven). Als jij dat van plan bent, weet dan, Jezus, dat er 
storm op het meer op komst is.’ 
 



Het is ook vandaag de menigte kleinen en armgemaakten, in de achtergestelde 
wijken en buurten van de ‘city’s’, van de grote steden, die eraan moeten geloven, die 
voor de crisis moeten opdraaien en belastingen moet afdokken ter eer en glorie van 
een harteloos neo-liberaal systeem dat op winst en groei draait. 
 
Maar zo kan het toch niet verder? De wereld draait vierkant. De tijd is gekomen, het 

is tijd, hoog tijd voor een andere wereld! 
Niet de keizer van Rome, maar uw God is koning. 
Niet het evangelie van het recht van de sterkste, maar het evangelie van uittocht uit 
verdrukking en slavernij, van omkeer en weer inkeren in het land van vrede en recht, 
staat te gebeuren! 
 

Jezus zei: de tijd is vervuld; het koninkrijk Gods is nabij, bekeert u, sluit u aan bij 
deze weg!  
Jezus, hij staat er alleen voor. En hij ging langs de zee van Galilea en zag vissers langs 
het meer, twee broederparen, gewone mensen. Gelijk laten zij hun netten achter zich.  
Twee maal twee getuigen volgen Jezus’ oproep. Zij zullen samen smeden, het ijzer, nu 
het heet is en ook anderen in beweging zetten.  

Vissers moeten zij blijven; alleen nu van mensen en precies als voorheen, met 
geduld, doorzetting, moed, waakzaam, met kennis van de visgronden én met een 
beetje mazzel – zei eens een joodse visser erachteraan.  
 

De tijd is nabij! En al wie het horen worden opgeroepen, gelijk mee te gaan, te 
geloven en vertrouwen te hebben dat Hij voorgaat op de weg van Gods koninkrijk. 
Samen te staan en te gaan de smalle weg. Geen zieltjes winnen maar mensen redden 
in de storm op de levenszee. 
 
Beste vrienden, het Koninkrijk Gods begint niet in de tempel of paleis, maar in een 

uithoek, aan de rand, aan de oever van de zee van Galilea. 
Nu de kerk meer en meer aan de rand van de maatschappij raakt, kan het Koninkrijk 
hier en daar misschien weer opnieuw beginnen en aan kracht winnen. Misschien in 
een of andere (Rabot-)wijk aan de rand, in de marge van de stad - met twee of drie – 
St. Jozef, Dominicus, Rabotkerk , die in zijn Naam de omkeer wagen, en die 
(terstond) gelijk achter Jezus aan gaan op de weg, die betrouwbaar is en naar het 

leven leidt, naar een wereld omgekeerd. 
 
Galilea, begin en einde. Híér roept Jezus zijn eerste leerlingen en híér zal Hij hen  
opwachten nadat Hij is overgeleverd en uit de dood is opgestaan. Dan zegt de engel 
bij het lege graf tot de leerlingen: Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien! 
En het verhaal van Gods Koninkrijk gaat gelijk weer verder.  

Moge het ook voortgang vinden hier en nu onder ons. De tijd dringt en is nabij. 
Amen. 
 



 
 

 

 Tweede overweging: concretisering van de eerste, en uitnodiging tot de 
inbreng 
  
We hoorden bij Marc en Marcus hoe het, op een dieptepunt, wanneer Johannes 
gevangen wordt genomen, klonk: ‘Het is genoeg geweest!’  Soms hebben we dat 

nodig, zo’n dieptepunt om te beseffen hoe vervreemd we  zijn van onszelf, van  
elkaar en onze natuurlijke omgeving en om dan terug het beste van en aan onszelf te 
geven. 
 

Die toestand, dat dieptepunt,  daar lijken we vandaag wel midden in te zitten. 
Verschillende dragers van  macht en  verantwoordelijkheid overschrijden heilige 
grenzen op de meest uiteenlopende fronten. We zien het ver weg in het Oosten waar 
dictaturen mensen uitbuiten  en wie spreekt gevangenis riskeert.  We zien hoe 
verschillende culturele tradities vrouwen isoleren,  hun stem en vrijheid beknotten en 
zogenaamde eerwraak nemen. In centraal Amerika worden vruchtbare  heuvels 
verwoest en ingeruild voor een vervuilde omgeving en giftige goudmijn. Dichtbij huis 
zien we hoe mensen boven hun stand leven en niet meer zonder aangeprate schijn 
denken te kunnen. Op grote schaal maken banken schulden waarvoor  eenvoudige 
mensen het gelag betalen. En terwijl energieleveranciers winst maken, dumpen ze 
8.500 gezinnen... De kloof tussen arm en rijk werd het voorbije jaar weer groter.  
 

Als Christenen geloven, nee weten we dat het anders kan. In de geschiedenis van 
het Godsvolk, hebben we telkens opnieuw, in het diepste van de nacht licht zien 

doorbreken.  Ondanks de dreiging lichten ook vandaag stemmen op van profeten 
- uit uiteenlopende tradities - die de moed hebben te zeggen dat het genoeg is. Zij 
vertrouwen erop dat het anders en beter kan en hebben heel wat over voor die droom.  
Het begint vaak met een bijzonder dappere enkeling die veel riskeert. De werkloze 
handelaar in Tunesië die zichzelf uit protest in brand steekt, het uitgehuwelijkte 



Afghaanse meisje dat weigert in de prostitutie te stappen, Aung San Suu Kyi die blijft 
spreken tegen de dictatuur van Myanmar, de bediende die uitbrengt dat er geknoeid 
is met de boekhouding, iemand die zich bij uitstek het lot van de vluchtelingen 
aantrekt.  
 
Die ene profeet heeft zelf beperkte slagkracht, maar wordt een inspiratie en daagt ons 

uit. Naarmate de oproep wordt gehoord door verschillende mensen, een 
gemeenschap, zwelt de  stem  aan tot een krachtig koor. Waar die woorden worden 
omgezet in daden, daar begint concrete verandering.  Als wij er aandacht aan 
schenken, dan kan het milieu herstel vinden, doorbreken mensen de eenzaamheid en 
kunnen waardig leven, dan breekt een Arabische lente door. Om de brug te bouwen 

van inspiratie naar actie, is gemeenschap een uniek instrument. We kunnen 
elkaar bemoedigen, aansporen, bijsturen en de verhalen van de heilsgeschiedenis in 
herinnering brengen. Te druk bezig zijn is bij Marcus alvast geen excuus: hang die 
netten maar even op en hang er andere plannen aan op. De beweging kan in kleine 
dingen liggen, zoals de vluchtelingen bezoeken, een wake houden aan het 
asielcentrum, het uitbouwen van een spelotheek of samen opruimen rond de kerk, 
zelfs  een charter met de stad  aangaan  om van de omgeving een plek te maken waar 
de buurt mekaar in respect kan ontmoeten.  Het maakt alle verschil. 
 
Als Christenen kunnen we elkaar de liefde en de koers van Jezus voorhouden en 
beseffen met Dorothée Sölle dat God geen andere handen heeft dan de onze.  Wat is 
onze gezamenlijke roeping nu mensen gevangen zitten in crisis, soms geen uitzicht 
zien? Een begin wordt hier vandaag alvast gemaakt. Door samen na te denken en te 

vieren, slopen we muren en boren nieuwe kracht aan en houden de droom 
wakker. 
Zie je een mogelijkheid om ons verder op weg te zetten of om in de eigen omgeving 
een bron van verandering te zijn. Of je hebt iemand ontmoet die voor ons een 
voorbeeld is.   We hopen dat je jouw verhaal met ons wil delen via de briefjes op de 
stoel en nodigen je uit om na een korte muzikale pauze jouw boodschap hier vooraan 

voor te lezen of aan het visnet te hangen waar we ze achteraf zullen kunnen 
lezen. 
 

Tafeldienst 
 

Laten we dan de maaltijd vieren. Laat ons daarbij een kring vormen als teken van 
verbondenheid, en de kring niet sluiten maar hier vooraan een opening bewaren als 
uitnodiging tot wie anders buitenstaanders zouden zijn.  Dat het tekenen mogen  zijn 
van onze zorg voor elkaar, van liefde voor elkaar naar het voorbeeld van Jezus.    
 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: een mens van God, een vriend, een licht, een 
herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd.’ We zingen het gezongen tafelgebed op 
tekst van Oosterhuis: ` Gij die weet wat in mensen omgaat’  
 

Onze Vader 
 
En dan worden we nu uitgenodigd om elk in onze eigen taal het `Onze Vader’ te 
zeggen... 
 


