Welkom
Welkom bij deze viering van de Antonius van Paduakerk, met name u allen thuis. We
zijn samen + in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Openingswoord
Bij het begin van zijn openbaar leven riep Jezus de mensen uit zijn omgeving op tot
een nieuwe manier van leven. Hij nodigde hen uit om Hem te volgen, en leerling te
zijn. We proberen allemaal vorm te geven aan de uitnodiging ‘Volg Mij’. Dat blijft een
opdracht voor het leven. Laten we daarom een moment stil zijn en onszelf ‘leerling’
voelen.
Overweging
Jona 3, 1-5.10; Marcus 1, 14-20
Twee lezingen waarin geroepen wordt. Twee lezingen met een flinke vaart. In het
korte verhaal van de profeet Jona, geeft God opdracht om naar Nineve te gaan; een
stad, ten oosten van Israël, waar veel onrecht is. Jona moet de inwoners oproepen
hun leven te beteren. Hij begrijpt niet dat God ook deze stad vergevingsgezind kan
zijn. En hij vlucht naar het westen, de zee op. Op de proef gesteld in een storm, en via
de buik van een walvis gered, komt Jona tot inkeer. Hij beantwoordt alsnog aan Gods
opdracht, en gaat naar Nineve. Hij roept: “Nog 40 dagen en de stad zal vernietigd
worden. Bekeer u!” Er wordt een strenge vasten uitgeroepen, en men komt tot
inkeer. De stad wordt door Jahweh gespaard.
In het Evangelie horen we over de opdracht van Jezus. Hij heeft in de woestijn
verstaan om zijn leven in dienst van God te stellen. Daarna gaat hij zijn weg. Bij het
meer van Galilea ziet Hij zijn eerste twee leerlingen, Simon Petrus en Andreas. Hij
roept: “Het Rijk Gods is nabij, kom en volg mij!” Stelt u zich eens voor: de twee
mannen laten hun visserswerk meteen in de steek, en volgen Hem onmiddellijk. Jezus
roept ook twee anderen, Jacobus en Johannes. Ook zij laten hun werk meteen uit hun
handen vallen. En meer dan dat, ze laten hun vader Zebedeus achter, zonder
discussie of afscheid te nemen. En de vader, hij laat zijn zonen gaan.
“Kom, volg mij, ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt”, zegt Jezus. De
leerlingen voelen zich meteen geroepen om in beweging te komen. Ze denken
wellicht: “Bij Hem wil ik zijn, wat Hij roept daar wil ik aan meewerken!”. Vissers van
mensen worden: niet in de zin van ‘zieltjes winnen’, maar van: meewerken aan een

andere wereld, mensen bevrijden uit de ban van macht, van eigen overtuigingen. Een
nieuwe toekomst openen, ook voor degenen die aan de kant geschoven worden.
Zo’n radicale ommekeer van de leerlingen is indrukwekkend. Dan moet je wel
geraakt zijn in je kern. Maar, misschien is er dan toch al iets gaande, en hadden de
leerlingen - en ook wij, als leerlingen van onze tijd –al een soort onrust. Een
onuitgesproken verlangen naar iets. Als dat zo is, dan wordt de roep van Jezus ‘Volg
mij!’ het antwoord op dat verlangen. Een verlangen om soms een andere weg te
gaan, ook al weet je niet wat komen zal.
De lezing laat zien dat die andere weg te vinden is in het dagelijks leven; het
begint op de plaats waar je leeft, woont, werkt, en voor elkaar zorgt. Daar kun je
gehoor geven aan een oproep tot: Anders kijken. Anders luisteren. Af en toe op- of
omkijken in plaats van alleen recht vooruit kijken. Je laten raken in plaats van jezelf
af- of opsluiten. Als we dat durven, dan komt het niet aan op wat-je-vanuit-jezelfhebt of wat-je-vanuit-jezelf-kunt. Wat dan belangrijk is, is dat er een nieuwe
toekomst komt.
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Voorbeden
Goede God,
Ga met ons mee naar alle ouders die in onze maatschappij onrecht is aangedaan; dat
zij een nieuwe toekomst krijgen.
Ga met ons mee naar mensen die behoefte hebben aan een warme blik, en een
luisterend oor, vooral nu het leven steeds verdere beperkingen kent.
Ga met ons mee, opdat wij altijd bereid zijn ons toe te vertrouwen aan uw Woord.
Allen: Gij, nabije God, verhoor ons gebed

