
Homilie Mt.4, 12 – 23  
Goede vrienden van Jezus 
In de wereld van vandaag zijn vele mensen bezig met het grote en kleine nieuws. 
Persconferenties, kranten, TV en journalisten leiden ons doorheen het nieuws van elke 
dag.  
Jezus doet dit anders.  
 
Hij had belangrijk nieuws te melden: ‘het koninkrijk van de hemel is nabij’. 
Hij verkondigde dit niet in de hoofdstad maar in het afgelegen Galilea.  
Hij ontvluchte de hoofdstad… was het niet de derde keer dat Hij de vlucht nam:  
bij het begin van zijn leven met zijn ouders naar Egypte en terug en daarna nog eens van 
Bethlehem naar Nazaret.  
Drie keren een asielzoeker, lang voor het woord bestond. 
 
Dat gebied heeft Jezus gekozen om het goede nieuws te verkondigen.  
 
Bij zijn werk als rondtrekkende prediker is Jezus vrijwel onmiddellijk begonnen met het 
rekruteren van medewerkers. 
Opvallend is dit bescheiden begin. 
Merkwaardig is het dat  Hij zijn medewerkers zocht bij simpele, misschien zelfs 
ongeletterde vissers, 
en dat zij mee verder trokken met de belofte dat Hij van hen mensenvissers zou maken. 
 
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het zo eenvoudig en gemakkelijk in zijn werk is 
gegaan. 
Wie laat nu vandaag zijn bedrijf en zijn familie in de steek zonder eerst goed te 
overleggen wat hem of haar te wachten staat? 
 
Maar hoe het echt gebeurd is, interesseert Matteus niet. 
Hij wil duidelijk maken dat wie Jezus bezig zag, zo sterk getroffen kon worden dat hij 
resoluut besloot: die man wil ik volgen.  
Hij heeft iets te bieden waaraan ik mijn leven wil wijden.  
Daarbij verzinkt alles in het niets. 
 
 
Wellicht is het niet zo snel gegaan als de evangelist vertelt. Misschien hebben ze wel wat 
uitleg gevraagd over het nieuwe beroep dat hij hen zou leren. 
Maar zeker blijkt wel dat ze zich hebben omgekeerd. 
Ze kwamen zo sterk onder de indruk van de uitstraling van Jezus dat een beslissing hen 
niet moeilijk viel. 
Ze wilden die man volgen en verlieten hun familie en hun vissen.  
Ze verlegden hun grenzen van het vertrouwde water naar het onzekere leven op het 
land,  
van de vissen naar de mensen, van hun familie naar de onbekende heidenen. 



Ze zagen het overal gebeuren waar God aan het werk was in wat Jezus zei en deed. Ze 
werden gezonden om er aan mee te werken. 
 
‘Het Galilea van de heidenen’ is vandaag bij ons overal.  
 Overal leven christenen tussen ‘ongelovigen’ en ‘andersgelovigen’.  
Met hen proberen ze in een goede verstandhouding op te bouwen en broederlijk samen 
te leven,  
en dit uit de kracht van hun overtuiging dat allen, groot en klein, gezond en ziek, rijk en 
arm…kinderen zijn van een en dezelfde God in wie ze geloven. 
 
Wij kunnen ons afvragen of overtuigde christenen, christenen die zich geliefd weten door 
God, niet verplicht zijn op te vallen aan hun liefde voor mens en medemens . 
 
Het blijft een uitnodiging van God om het licht te laten schijnen  voor alle mensen.  
Licht in de wereld moeten jullie zijn, zei Jezus en  
‘Matheus zegt: “Laat jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden 
zien”. 
 
Zo kan het gebeuren dat mensen die ons bezig zien, geraakt worden door wat we zeggen 
en doen en dit vanuit de kracht van onze geborgenheid bij God. 
Dan mogen we hopen dat ze God, dank zij ons, aan het werk kunnen zien. 
 


