
Preek studentenzondag: ‘Volg mij’  

Schriftlezing: Markus 1:14-20 

Gemeente van Jezus Christus 

 

Wat betekent het eigenlijk om Jezus te volgen? Dat is toch geen vraag die je gemakkelijk 

beantwoord. Je zou zelfs kunnen zeggen: daar ben je heel je leven mee bezig, om dat antwoord te 

zoeken. Elke nieuwe situatie vraagt weer om een heroriëntatie. Hoe kan ik in het hier en nu Jezus 

volgen? Vandaag staat de lezing centraal waarin Jezus’ eerste vier leerlingen worden geroepen, twee 

keer twee broers: Petrus en Andreas en Johannes en Jakobus.  

 

Maar wat kun je eigenlijk leren van zo’n verhaal? Kunnen we daar in deze tijd nog wat mee? Of is 

onze context teveel veranderd? Want het is nogal een radicaal verhaal. Laten we vandaag het 

verhaal gewoon eens op ons af laten komen. Jezus wandelt door Galilea. Waarachtig geen 

gemakkelijke context. In elk geval: niet als je volgers wilt voor je religieuze beweging. De Joodse 

leiders noemen het minachtend ‘Galilea der heidenen’. Het is een grijs gebeid, zou je kunnen zeggen. 

Alles is onbeslist. Een beetje God van Israël en een beetje heidendom.  

 

Jezus is hiervoor juist gedoopt, het begin van zijn actieve leven en werken. Zijn missie is begonnen. 

Jezus kiest dan voor Galilea. Dat is al zo veelzeggend. Jezus kiest juist zo’n vaag grensgebied uit als 

plaats waar hij Gods koninkrijk komt verkondigen. Wonderbaarlijk is dat. En daar wandelt Jezus dan 

rond. Langs het Meer van Galilea, in het Noorden, waar veel vissers hun werk doen. En daar roept hij 

die eerste vier. ‘Volg mij!’  

 

Loslaten 

Maar wat houdt dat volgen van Jezus dan precies in? Wat betekent dat voor Petrus, Andreas, 

Jakobus en Johannes? Eigenlijk zie je een dubbele beweging: enerzijds loslaten, anderzijds volgen. 

Alles draait daarbij om de vraag waar je je ten diepste door laat  bepalen. Petrus en Andreas worden 

geïntroduceerd als vissers. Zo zien ze ook zichzelf, dat is hun leven, hun brood ook. Jakobus en 

Johannes. De zonen van Zebedeus. Familie was in die tijd allesbepalend. Maar opeens worden ze 

losgescheurd. En dat is heel ingrijpend.  

 
Het volgen van Jezus is een kwestie van loslaten. Voor de eerste leerlingen van Jezus ook nog 
praktisch. Want in die tijd ontbrak de sociale zekerheid. Het achterlaten van hun werk betekent het 
achterlaten van het veilige leven, zekerheid van elke dag brood. Ik hoef niet te zeggen dat onze 
situatie heel anders is. Dat het volgen van Jezus heel iets anders betekent als je in betrekkelijke luxe 
en welvaart leeft. Waar  zit dan voor ons het loslaten? Wat zijn de dingen die ons weerhouden van 
het volgen van Jezus? Misschien is het onze luxe. Als je de radicale kritiek op rijkdom in het evangelie 
leest, dan zou je je toch wel eens achter de oren krabben. Waar liggen onze prioriteiten?  
 
Loslaten, misschien is dat voor ons Westerse mensen wel de grootste les. Want ons leven bestaat 
vaak uit allerlei dingen waar wij controle over hebben. Daar gaat het toch om, dat je ‘in control’ bent. 
‘Alles onder controle?’ vragen we dan. Ja, we kunnen door de techniek zoveel van het leven 



beheersen. We kunnen door alles te verzekeren heel ons leven financieel veilig inbouwen. En dat zijn 
op zichzelf weer geen verkeerde dingen. Maar durven we ook dingen los te laten voor het evangelie?  
 
Het volgen van Jezus heeft gevolgen voor hoe je kijkt naar jezelf en je omgeving. In die tijd was 
familie de hoeksteen voor je identiteit, voor hoe je naar jezelf keek. Maar Johannes en Jakobus 
moeten zichzelf heel anders gaan zien. Hun leven krijgt een nieuwe invulling. Jezus wordt de 
bepalende factor. Het volgen van Jezus draait om relatie. Dat zit ook in de term discipel, leerling. Kijk, 
wij denken bij leerling al snel aan iemand die in de schoolbankjes zit en opdrachten maakt en college-
aantekeningen opschrijft. Maar Simon, Andreas, Johannes en Jakobus worden leerling in die zin dat 
ze hun hele leven inrichten naar hun leermeester. En dat betekent dat je niet alleen kennis krijgt over 
de wereld en het leven, maar ook dat je leert hoe je moet leven. Dat je leert hoe je moet leven door 
Jezus’ voorbeeld te volgen.  
 
Volgen 
Jezus roept zijn eerste leerlingen: ‘kom volg mij’. Volgen. In het Grieks staat er ook letterlijk: Kom, 
achter mij!’ Achteraan komen. Misschien is dat wel het belangrijkste kenmerk van Jezus volgen. Dat 
niet wij eerst komen. Dat niet onze belangen op de eerste plaats komen. Maar dat we in alles Jezus 
volgen. Het volgen van Jezus betekent voor de discipelen  dat ze niet alles onder controle hebben. 
Dat Jezus bepaalt waar ze heen gaan, waar en wanneer ze eten en slapen. Ja, dat gaat in tegen onze 
maatschappij waar zelfbeschikking centraal staat.  
 
Maar wat betekent dat dan? Want we kunnen het mooi tegen elkaar zeggen. Maar wij kunnen Jezus 
niet meer letterlijk volgen, zoals de leerlingen toen. Ik las laatst een hele mooie tekst bij een 
veertiende-eeuwse mysticus: God leidt zijn dienaars niet naar een bepaalde weg, een bepaald werk, 
noch naar een bepaalde levenswijze, maar hij leidt hen naar waar hijzelf is, dat wil zeggen: naar elk 
werk, elke weg, elke levenswijze, want in alles is alleen het  goede God.  
 
Als het gaat over discipelschap en Jezus volgen dan kan het lijken alsof iedereen dominee of 
evangelist moet worden. Maar dat is het volgens mij niet. Dan maken we het misschien ook te 
menselijk en te maakbaar. Jezus volgen betekent hem volgen waar hij gaat. En dat kan overal. Op 
elke levensweg. In elk werk dat je doet. In je eigen levensstijl. Daar kun je Jezus volgen.  
 
In alles is alleen het goede God, schrijft de mysticus. Dat is misschien een moeilijk zinnetje. Volgens 
mij komt het hier op neer: Jezus volgen heeft alles te maken met op zoek gaan naar het goede in de 
wereld. Want het goede komt van God. Jezus volgen betekent dus niet dat je alles beter weet dan 
een ander en die andersgelovige een lesje moet leren. Petrus wist het vaak niet veel beter dan de 
farizeeën. Jezus volgen betekent steeds op zoek te gaan naar God, hoe hij zich bekendmaakt in de 
wereld en in de bijbel.  
 
Jezus volgen is gaan waar hij is. In het goede dat we doen wil God aanwezig zijn in ons leven. En dat 
klinkt heel geheimzinnig. Maar geeft Jezus ons in het evangelie geen aanwijzingen waar hij is? Hij 
zegt het zelf: onder de armen, de zwakken, de gevangenen, de daklozen, onder hen is Jezus 
aanwezig. Jezus leidt ons naar waar hij zelf is. Dat betekent ook de weg te gaan die Jezus gaat.  
 
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schrijft ergens over het begrip plaatsbekleding. Meestal 
wordt dat gebruikt om te vatten wat Jezus voor ons deed. Maar zoals Jezus voor ons instond, zo 
moeten wij als mensen voor elkaar instaan. Verantwoordelijkheid nemen voor een ander. Als wij 
denken over verantwoordelijkheid is dat iets persoonlijks. Dat is het denken van deze tijd. Maar dat 
is misleidend. Want als mensen zijn we ten diepste verbonden. Zijn we verantwoordelijk voor elkaar. 
En Jezus maakt ons werkelijk mens. Dat betekent je eigen leven durven opgeven in het belang van 
een ander. Volgens Bonhoeffer is dat hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan, omdat 
Christus de eerste was die voor ons instond. Dat is volgens Bonhoeffer ook hoe de kerk ten opzichte 



van de maatschappij moet staan: verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij waar ze 
geplaatst is. En dat betekent dat je je als kerk niet terugtrekt in je eigen veilige haven, maar midden 
in de maatschappij staat.  
 
Waarom 

Maar dat klinkt allemaal erg activistisch en moralistisch. Iets wat je gewoon maar moet doen. 

Zebedeus heeft het zich misschien toch wel afgevraagd. Wat maakt dat ze Jezus volgen zonder te 

twijfelen? Niet voor niets zijn we in vers 14 begonnen met lezen. Een beschrijving van Jezus’ missie.  

 

Je zou er zo overheen lezen. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is inderdaad wat Jezus doet: 

verkondigen van het koninkrijk. Maar als je er snel overheen leest vergeet je welke implicatie het 

heeft. Wij denken bij verkondiging of prediking misschien aan een leerzaam verhaal dat je op zondag 

hoort. Maar bij het Griekse woord moet je eerder denken aan een heraut die de komst van de koning 

aankondigt. Het wordt omgeroepen, geproclameerd. En wat is dan die boodschap? Het koninkrijk 

van God is nabij! Maar misschien denkt u: ‘Ja dat hebben we al zo vaak gehoord.’ Misschien wel zo 

vaak dat de betekenis een beetje afgevlakt is geraakt. Dat we eraan gewend geraakt zijn. Maar voor 

de mensen in die tijd is dat een radicale boodschap.  

 

Dat de tijd is gekomen van Gods koninkrijk betekent dat de tijd is aangebroken waar de profeten al 

over spraken. De tijd die men verwachtte, dat God zou ingrijpen. En in Israël van die tijd leefde een 

sterke verwachting dat het koninkrijk van God zou aanbreken. Dat God definitief zou ingrijpen en de 

vijanden zou verjagen. Gods koninkrijk is nabij. Jezus verkondigt het. Het geheim van het koninkrijk 

van God is misschien wel dat we het nooit helemaal kunnen vatten. Het is een realiteit, een belofte, 

die ons lokt naar de toekomst. Het is er, juist wanneer je het misschien niet had gedacht. De Eeuwige 

vestigt zijn koningschap op aarde, door mensen heen. Door mensen die hem dienen.  

 

Die boodschap is de achtergrond van Jezus’ oproep. De ondergrond. Het volgen van Jezus is dus niet 

iets waar we zelf initiatief toe nemen. Dat we denken ‘we zullen eens even ons  best doen om 

discipel van Jezus te worden’. Nee, het initiatief ligt aan Gods kant. In die boodschap van dat 

komende koninkrijk. Je ziet het even later ook als de discipelen worden geroepen. Het enige wat 

Jezus zegt is: ‘Kom achter mij’. Het is alsof die stem geen tegenspraak duldt. Ja, dat roept bij ons 

misschien wat weerstand op. Wij willen altijd inspraak, ‘ik bepaal tenslotte toch wel zelf wat ik doe’. 

Nee, het is niet zo dat de leerlingen van Jezus geen vragen mogen stellen. Even later krijgen ze daar 

alle ruimte voor. Maar geloven, Jezus volgen, dat is niet iets waar je zelf in eerste instantie voor kiest. 

Nee, het is als een ouder die tegen een kind zegt: ‘dit moet je doen’. Even later wordt het ook over 

Jezus’ verkondiging gezegd: Hij spreekt met gezag. Zoals eens een professor in de theologie, die werd 

aangesproken op een station door een evangelist. En die evangelist vroeg hem: ‘Hebt u al voor Jezus 

gekozen?’ Waarop hij zei: ‘dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij voor mij gekozen heeft.’  

 

Slot 
Zo worden wij vanmorgen door dit verhaal over de roeping  van Andreas, Petrus, Jakobus en 
Johannes uit onze tent gelokt. Wij worden zelf geroepen, om Jezus te volgen. Ja, Jezus volgen gaat 
met vallen en opstaan. Ja, het meest zien we dat nog aan Simon, die even later Petrus wordt 
genoemd. Maar als Jezus dan zijn lijden aankondigt, wil hij Jezus even de les lezen. Ja, dan moet 



Petrus leren om te volgen, in plaats van voorop te gaan: ‘achter mij’ is wat Jezus zegt. Petrus moet 
uiteindelijk zijn les leren door de diepste diepten heen. En zo gaat het ook in ons leven. Steeds weer 
als we vallen, mogen we door Jezus Christus opstaan, om hem opnieuw te volgen. Daarom komen we 
steeds hier bijeen, om steeds weer op die weg gezet te worden.  
 
Zo mogen we vreugdevol  de Heer volgen, door de wereld heen. Hij gaat u en mij voor in ons leven. 
Hij is het zelf die tegen ons zegt: ‘Kom, volg mij!’ 
 
Amen.  
 


