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Zondag  26-01-2014 10.00u  
eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema:  Het werk begint! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 4: 12 
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week Hij uit naar Galilea. 
Afgelopen maandag was het ‘Blue Monday’. Wat ik niet wist, is dat dit een commerciële 
‘uitvinding’ is van de reisbranch. Vakantiebeurs in Utrecht is de aftrap voor mensen, die in de 
donkerste tijd van het jaar hun zomer-vakantie willen boeken. Maar eigenlijk op grond 
waarvan bepaal je waar je reis naar toe gaat? 
Diezelfde vraag kunnen we ook stellen voor ons geestelijk leven. In de tijd van Johannes de 
Doper voelde menig heiden zich aangetrokken tot het Jodendom. Teken van de ‘nieuwe reis’ 
was de doop. Op eigen wijze gold dat voor Jezus. Bij Hem klonk er ook nog een Stem uit de 
hemel. En zoiets zouden wij ook wel willen! 
Dan wordt Jezus tot driemaal op de proef gesteld om te kijken waar de reis met Hem 
heengaat. Geboren in Bethlehem, gevlucht naar Egypte, gaat Hij nà doop in Jordaan níet 
naar Jeruzalem zodra Hij hoort wat er met Johannes gebeurt: Toen Jezus hoorde dat 
Johannes gevangen was genomen, week Hij uit naar Galilea. 
En vandaar naar het 40 kilometer noordoostelijk gelegen Kapernaüm. Bij het meer van 
Tiberias. Daar in gebied van Zebulon en Naftali was de heidense invloed veelal sterker dan 
de Joodse. En ondanks wat Hij er zei en deed, vielen ze Hem daar niet te voet (Mt.11:23). 
Daar begint Hij met Zijn niet gemakkelijke taak. 
Mensen ‘roepen’ om een gééstelijke reis met Hem te beginnen. En twee koppeltjes 
wildvreemden weet Hij daarbij achter Zich aan te krijgen. Níet voor een ‘blauwe maandag’. 
Vier werkwoorden spelen daarbij een rol: ‘zien en roepen’ van de kant van Jezus en ‘loslaten 
en volgen’ van de zijde van de leerlingen zélf… 
Kunnen ze ‘nee’ zeggen? Ja, dat kán. Neem rijke jongeling. Volgende week hebben we 
ambtsdragers(her)verkiezingen. Er is een bedenktijd. En dan hebben wíj nog het relatieve 
voordeel, dat wij daarvoor huis en haard níet verlaten. Vader ‘t schip in laten gaan, dóe je 
niet. Daarnaast zitten we nog in ‘sociale netwerken’. 
Maar hoe gaat ‘roeping’, niet enkel die van ambtsdrager, in z’n werk? Martha tegen Maria: 
‘Daar staat de Meester en Hij roept u (Joh.11:28).’ Wie heeft Hij op 't oog? Elk, die Zijn stem 
hoort en in het hart overweegt. Wáárom hij jou roept? Omdat jij zo geschikt bent? Nee, 
maar wèl omdat we geliefden zijn omwille van de Geliefde. 
Geroepen om ook anderen nieuwsgierig te maken naar een (levens)reis met Hem. De 
eindbestemming staat in de gids: de bijbel. En al zie je Hem nu niet: we mogen met al onze 
levensvezels op Hem gericht zijn. Zoals elk deeltje in een magneet gericht is op de 
noordpool. Reis is niet makkelijk. Wèl een behouden aankomst. 
Amen. 
 


