
Homilie  24 januari 2021  
Derde zondag door het jaar (B) 

 
‘Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt…’ 

 
Het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen wordt in het evangelie van 
Marcus op een andere wijze beschreven dan in het evangelie van Johannes dat 
we vorige week hoorden. 
 
Marcus situeert de roeping van Simon en Andreas, van Jakobus en Johannes 
duidelijk in tijd en in ruimte. 
De evangelist geeft aan dat Jezus zijn verkondiging begon nadat Johannes 
gevangen was genomen. 
Hij schrijft dat Jezus dan naar Galilea trok en daar, langs de oevers het meer 
onomwonden verkondigde: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij.  Bekeert 
u en gelooft in de Blijde Boodschap’. 
 
En Marcus vervolgt dat: 
Enkele vissers die daar aan het werk waren naar deze ‘nieuwe profeet’ met een 
‘nieuwe boodschap’ opkeken.  Jezus zegt tot hen: ‘Komt, volgt Mij, ik zal maken 
dat gij vissers van mensen wordt’.  En, zo staat er: ‘Terstond lieten ze hun netten 
in de steek en volgden Hem.’ 
 
De roeping van de eerste leerlingen, zoals de evangelist die beschrijft, verloopt 
als het ware ‘kort en krachtig’.  Zowel de directe boodschap van Jezus als het 
kordate antwoord van de vissers die Hij aanspreekt vallen hierbij op.  
Spontaan stellen we ons hier meteen een aantal ‘praktische’ vragen bij zoals:  
Waar gaan ze verblijven?  Waarvan zullen ze verder leven?  Wat met hun 
verantwoordelijkheid ten aanzien van hun gezin?   
 
Deze vragen zijn echter niet meteen de vragen die in dit evangelie aan de orde 
zijn. 
Waar we wél bij kunnen stilstaan is de vraag waarom Marcus de roeping van de 
eerste leerlingen op een andere wijze beschrijft dan de evangelist Johannes.  
Met andere woorden: Wat wil Marcus ons zeggen over Jezus en hoe zijn 
boodschap overgekomen is bij Zijn volgelingen. 
Wat met de uitspraak: ‘Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt’? 
 
Als we het evangelie van vandaag met deze vragen in het achterhoofd  
beluisteren vallen toch een aantal dingen op.   
 
Wanneer we weten dat dit evangelie geschreven is in de loop van de eerste 
eeuw, na de dood van Jezus, blijkt dat Marcus ons wil duidelijk maken dat de 
boodschap die Hij verkondigde insloeg en indruk maakte bij mensen van die tijd.   



 
Jezus verkondigt: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij.  Bekeert u en 
gelooft in de Blijde Boodschap’. 
 
Zo omschrijft de evangelist wat er gebeurde, wat hij ervaren heeft door de 
komst en door het leven én sterven van Jezus.  Zo klinkt het door in de 
kernachtige beschrijving van wat Jezus boodschap voor Hem en voor de eerste 
volgelingen betekend heeft. 
 
Met andere woorden: ‘De tijd van wachten is voorbij, er is een nieuwe tijd 
aangebroken, deze waarin God onder de mensen is gekomen.  Daarom… is 
bekering nodig, bekering tot een andere manier van mens zijn.  Daarom… is ook 
jullie geloof nodig, geloof in het ‘Goede Nieuws’ voor deze wereld. 
 
Een hele ommekeer bracht het blijkbaar teweeg.  Zo ingrijpend dat mensen  
consequent de keuze maakten voor Jezus, voor Zijn boodschap, voor Zijn manier 
van in het leven staan.   ‘Ze lieten hun netten achter’ staat er… de totale 
ommekeer.  Dat was het antwoord op Zijn uitnodiging: ‘Kom, volgt mij.’ 
 
Marcus heeft begrepen, zo blijkt, dat die ommekeer in hun leven geen privé-
zaak was om te koesteren als persoonlijk geloof.  Neen. 
Hij voegt eraan toe dat het Jezus bedoeling is dat zijn volgelingen ‘vissers van 
mensen worden’.  M.a.w. dat zij niet stil en in hun eigen hoekje blijven zitten 
maar naar mensen toegaan en ze samen brengen.  Mensen uit alle windstreken 
moeten de woorden te horen krijgen: ‘Komt en volgt mij’. 
Paus Fransiscus noemt het ‘missionaire’ kerk zijn. 
 
Ja, tot op vandaag mogen deze woorden klinken: ‘Er is een nieuwe tijd 
aangebroken. God is tot ons mensen gekomen.  Bekeert u tot een ‘anders’ mens 
zijn vanuit uw geloof in het ‘Goede Nieuws’ dat Jezus gebracht heeft voor deze 
wereld.                           
 
Hopelijk kunnen ook wij vandaag het evangelie schrijven zoals Marcus het deed.   
Hopelijk zijn ook wij diep getroffen door Jezus, Gods aanwezigheid onder 
mensen.  God die tot ons komt voor en door medemensen, vooral hen die 
kwetsbaar en gekwetst zijn.   
 
En laat ons dan die vissers zijn die Hem consequent volgen en niet in dat hoekje 
blijven zitten maar op weg gaan om in woord en daad het Goede Nieuws verder 
uit te dragen en zo, op onze manier, vissers van mensen worden. 


