
Preek uitgaande van Markus 1,14-22 

 

Navolging waarom? 

 

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit 

was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 

nieuws.’ 16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten 

uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen 

maken.’ 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep hij 

hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 21 Ze gingen op weg naar 

Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep 

onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 

 

 

1. In de afgelopen weken zond de Avro een vierdelige serie uit over het leven van de jonge 

Ramses Shaffy (regie: Michiel van Erp; glansrol: Maarten Heijmans). Ik heb bij vlagen 

ademloos gekeken. Shaffy is – zeker in Amsterdam – een iconische figuur. Natuurlijk van 

kunstenaars en andere vrijheidslievende personen. Maar ook ik raakte bij het kijken een beetje 

in zijn ban. Hier trekt iemand zich werkelijk niets aan van wat de mensen vinden of het 

fatsoen voorschrijft. In de serie raakt hij in de schulden en op een dag komt hij thuis en ziet 

nog net hoe zijn inboedel naar buiten wordt gedragen door de deurwaarder. Waarop hij 

uitbarst in zijn liedje ‘Zonder bagage’: De wereld heeft mij failliet verklaard, ik heb me nog 

nooit zo goed en licht gevoeld als nu! Hier durft een mens te leven. En Shaffy daagt andere 

mensen uit om dat ook te doen, vooral natuurlijk door zijn liedjes. Een makkelijke weg is het 

trouwens niet, om je niks aan te trekken van wat de mensen om je heen van je denken. Ook 

Ramses zelf voelde zich lang niet altijd ‘goed en licht’. Op jonge leeftijd heeft hij al een 

enorm drankprobleem. Dat neemt niet weg dat zijn boodschap nog altijd fascineert. Ook al is 

hij in 2009 gestorven en trad hij daarvoor nog maar amper op, veel mensen rekenen zichzelf 

op één of andere manier tot zijn navolgers. Je volgt iemand als je bij die persoon inspiratie op 

doet voor je eigen leven. Shaffy was en is zo iemand. Daarom zingen mensen vandaag nog 

steeds: Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En ook die andere Shaffy-klassieker: 

Laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo 

gedaan.  

 

2. Shaffy is uiteraard niet de enige die navolgers trekt. Paus Franciscus vierde onlangs zijn tien 

miljoenste volger op Twitter. “Beste volgers, ik hoor dat jullie nu met tien miljoen zijn”, 

luidde de tweet, die zoals gebruikelijk simultaan werd gepost op negen accounts in negen 

talen, waaronder Latijn, Pools en Arabisch. “Ik dank jullie met heel mijn hart en nodig jullie 

uit met mij te bidden.” Sinds hij paus werd in maart heeft Franciscus het aantal volgers van 

@pontifex weten te verdubbelen. Dat maakt hem nog niet tot een echte Twittergigant: Justin 

Bieber, Lady Gaga en Lionel Messi hebben stuk voor stuk meer dan veertig miljoen volgers. 

En toch… ruim tien miljoen mensen die je volgen in gebed (want de paus doet weinig anders 

dan spirituele handreikingen geven in 140 tekens, over hoe hij ’s morgens opstaat of waar hij 

’s avonds gaat stappen zul je hem niet horen), dat is niet niks.  

 



3. Met deze inleiding leg ik een vraag bij je neer die je denk ik al wel aan voelt komen. Die vraag 

is kort en goed: wie volg jij eigenlijk? Kun je in gedachten een klein rijtje maken met mensen 

waar jij naar kijkt voor inspiratie? En wat pik je van die mensen op? Wat zeggen ze tegen je? 

Durf je eigen gang te gaan, zegt Shaffy tegen zijn navolgers. Durf te bidden, zegt de paus 

tegen die van hem. Navolgers hebben in ieder geval goed in de gaten dat ze zulke 

boodschappen nodig hebben. Wie iedere dag toch al volstrekt zijn eigen gang gaat, heeft 

Shaffy niet nodig. Wie de hele dag door bidt, zal minder behoefte hebben aan een spirituele 

tweet van Franciscus. Mijn stelling is dat iedereen wel iemand navolgt. Omdat helemaal 

niemand navolgen zou betekenen dat je volstrekt samenvalt met je eigen leven. Je hebt dan 

helemaal geen vragen en geen dromen. Je loopt nergens tegenaan, in positieve of in negatieve 

zin. Dat zijn, denk ik, maar heel weinig mensen. Alle anderen zijn minstens af en toe ergens 

naar op zoek. 

 

4. We kunnen nu beter begrijpen waarom vier mannen – Simon en Andreas, Johannes en 

Jakobus – op een dag volgers van Jezus worden. In de christelijke traditie is altijd gezegd dat 

dit iets heel moeilijks is, en Jezus zelf heeft dat af en toe ook flink benadrukt (door dat volgen 

bijvoorbeeld als kruisdragen te omschrijven). Vaak blijft echter onderbelicht dat de eerste 

reden om achter iemand aan te lopen een positieve is, het moet je wat opleveren. Ik denk dus 

dat die vier vissers daar aan het strand voor zichzelf ruimte zien. Als hun bestaan, hun 

identiteit en hun geluk volledig samenviel met boten en netten waren ze natuurlijk nooit 

weggegaan. Ze zijn getriggerd, door mensen die zij bewonderen en misschien al eerder door 

Jezus zelf, dat leven nog anders kan, meer kan. Als je maar durft. Ze hebben er ook wel een 

paar redenen voor, ook als we niet in hun hart kunnen kijken. Het zijn in ieder geval vier jonge 

mannen die leven in een bezet land (de Romeinen). Daar denk je natuurlijk wel eens over 

tijdens het vissen, je praat er over. Of dat ooit nog anders wordt. Of je daar misschien zelf iets 

aan kunt doen. En verder leven deze vier mannen in een tijd van religieuze overspannenheid, 

als ik het zo mag zeggen. Betrouwbare en minder betrouwbare profeten maken elkaar en de 

mensen gek met oproepen om je te bekeren, omdat het moment dat God gaat ingrijpen eraan 

komt. Ook dat zal voor die vissers onderwerp van gesprek zijn bij de koffieautomaat. En dan 

is er nog iets: het is ondenkbaar dat deze vier mannen élke willekeurige voorbijganger die hen 

toevallig uitnodigt zouden zijn gevolgd. Ze staan niet in een gezagsverhouding tot Jezus, hij is 

hun officier niet. Zeker bij Johannes en Jakobus is het ondenkbaar dat Jezus hoger in de 

hiërarchie zou staan dan hun eigen vader Zebedeüs. Die vragen ze echter niet om 

toestemming. Die laten ze zelfs achter. Hup, daar gaan ze. Waarom? Het moet ongeveer 

hetzelfde zijn geweest als waarom mensen vandaag Ramses Shaffy volgen of paus Franciscus. 

Je denkt: daar moet ik wezen, hier heb ik iets aan. Deze visie op leven is groter, inspirerender, 

uitdagender dan wat ik van mezelf al heb. Ik ga dus met hem mee in de hoop… ja op wat? Bij 

Ramses: in de hoop op nog meer mijn eigen gang te kunnen gaan. Bij Franciscus: in de hoop 

op meer te bidden. Bij Jezus? Die zou het zelf zo zeggen (vs. 15): dat je gaat leren om het 

koninkrijk van God te zien.  

 

5. Achter welke mensen loop jij aan? We leven in een paradoxale cultuur wat dat betreft. Sterk is 

aan de ene kant de roep om achter niemand aan te lopen. Om het helemaal zelf uit te zoeken. 

Daar zitten sterke elementen in. We willen van onze kinderen geen slaafse navolgers maken. 

Ze moeten zelf hun keuzes maken. Ook ik zelf vind het prettig om mijn eigen weg in het leven 

uit te stippelen. Ik doe wat ik doe niet voor anderen.  Maar de paradox is deze: het is een 

leugen dat onze cultuur zou bestaan uit vooral autonome mensen die allemaal hun eigen neus 

achterna gaan. Als er één tijd is geweest waarin de mensen voortdurend achter anderen 



aanhollen, dan is het wel nu. Onze samenleving is vergeven van de navolging. Door snel 

veranderende trends, voortdurend wisselende opinies, door de invloed van sociale en andere 

media staat ieder van ons dagelijks bloot aan een waar bombardement van stemmen: ‘Volg dit 

na. Volg dat na. Volg hem na. Volg haar na.’ Leven is voor een belangrijk deel een 

voortdurend proces van (meestal onbewuste) navolging. Vragen als wie je volgt en waarom 

zijn bedoeld voor wakkere mensen. Kijk nou eens goed! Wil je met je volle verstand mensen 

achterna lopen die vooral geld aan je verdienen? Of die jou nodig hebben voor hun eigen roem 

en glorie? Mensen die je willen indoctrineren met hun boodschap? Kun je überhaupt met 

gezond verstand wel achter íemand aanlopen? Ik denk van wel. Ik denk dat de mensen die het 

werkelijk verdienen om te worden nagevolgd, andere mensen iets dichter bij zichzelf kunnen 

brengen. Achter zulke mensen wil ik in ieder geval wel aanlopen. Mensen die mij aan het 

denken zetten. Mensen die mij aan het huilen maken of het lachen. Mensen die me vragen 

stellen waar ik zelf voor wegloop. Mensen die me hoop geven die ik zelf niet kan creëren. 

Mensen die een voorbeeld stellen waarvan ik denk: dat wil ik ook doen. 

 

6. Wat ik je nu aan het vertellen ben, is een vast onderdeel van de joods-christelijke traditie. 

Loop geen afgoden achterna: stemmen die je van jezelf vervreemden. Zoek naar mensen die je 

dichter bij jezelf brengen. Die bijbelse traditie gaat nog één belangrijke stap verder: de enige 

die me werkelijk dicht bij mezelf kan brengen, is God. Daarom zei Augustinus, die in zijn 

leven van alles had nagevolgd (goed en minder goed), dat zijn hart onrustig bleef totdat het 

rust vond in God. In de bijbel wordt van de mens gezegd dat je hem of haar alleen echt 

begrijpt als je hem/haar ziet als navolger van God. De mens heet beeld van God, kopie. Het 

betekent dat mensen er stuk voor stuk iets van laten zien hoe God in het groot en in het echt is. 

Dat zit verstopt in de evangelielezing van vanmorgen. Ja, vier mannen gaan op stap met één 

ander. Maar kijk goed. De Jezus die vier vissers roept is de Heer van hemel en aarde. Hij 

schept hier, om in de taal van Genesis 1 te spreken, vier mensen tot zijn beeld. Hij herschept. 

Hij roept die mensen tot waar ze voor gemaakt zijn. Dát is wat Jezus volgen betekent. Er zitten 

diepe theologische en menselijke redenen achter. Maar het is ook uiterst praktisch. Het hele 

idee van op weg gaan met Jezus is ook dat je na gaat doen, dat je het zelf gaat doen.  Jezus 

zinspeelt er al op: ik zal jullie vissers van mensen maken. Sommigen van jullie hebben dat al 

te vaak gehoord. Je bent het misschien zelfs gaan geloven. Maar ik zeg je vanmorgen dat het 

niet Gods bedoeling is dat jij een visser van mensen wordt. Tenzij je in het dagelijks leven 

visser bent natuurlijk. In Amsterdam vandaag is Jezus op zoek naar programmeurs van 

mensen, managers van mensen, dokters van mensen, huisvaders en –moeders van mensen, 

studenten van mensen, kunstenaars van mensen enzovoort (zoals hij op een 

domineesconferentie zou oproepen om nu eindelijk eens dominee van mensen te worden). Die 

vier mannen aan het strand horen dus dat God hen wil gebruiken met hun mogelijkheden, hun 

talenten. Maar ook dat de Heer die mogelijkheden van je volledig wil gebruiken voor zijn 

missie: dat er in het leven van jou én van anderen iets van te zien en te merken is dat God 

regeert. In die navolging van Jezus zit iets dat verder reikt dan Shaffy’s ‘laat me mijn eigen 

gang maar gaan’ en ook verder dan Franciscus’ oproep ‘zullen we samen bidden’. Het hoeft 

allebei niet slecht te zijn. Maar het koninkrijk van God komt er niet meteen dichterbij van. 

Anders was Jezus wel zijn eigen gang gegaan. Of had hij de godganse dag gebeden. Wat hij 

echter deed was: ieder mens in zijn omgeving dichterbij zichzelf en dichterbij anderen 

brengen. Fysiek en psychisch en sociaal en spiritueel en noem maar op. Soms in één klap, 

vaker in een lang proces. Zó heeft Jezus gehandeld en gesproken. En daarom staat er 

geschreven dat de mensen diep onder de indruk waren van zijn onderricht, omdat hij hen 

toesprak als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Niet alleen vier vissers zijn 



Jezus gevolgd. Jezus is met afstand de meest gevolgde persoon in de wereldgeschiedenis. En 

in ieder geval de enige van wie vele miljoenen mensen hebben gezegd: wie Hem volgt, volgt 

God.  

 

7. De theoloog Stanley Hauerwas zegt dat ieder mens, ook iedere christen, er mee moet leren 

leven dat er over Jezus nul komma nul objectieve informatie beschikbaar is. We hebben alleen 

maar woorden óver Hem, en die woorden komen ook nog eens van volgelingen, fans zeg 

maar. Een fan van Ramses Shaffy is niet de beste persoon om ’s mans biografie te schrijven. 

Maar Hauerwas gaat verder. Hij zegt: dat we alleen subjectieve informatie over Jezus hebben 

is geen probleem. Het is precies de bedoeling, ja het is een werk van God. Jezus wilde niet 

iemand zijn om een mening over te hebben. Zijn enige doel is om van mensen volgelingen te 

maken. Citaat: “De vorm van de vier evangeliën als het levensverhaal van Jezus zijn niet 

alleen bedoeld om ons iets over dat leven te vertellen, maar om ons er in te trainen dat we 

onze levensverhalen gaan relateren aan zijn levensverhaal. In de vroege christelijke kerk 

waarin de evangeliën zijn geschreven was men er heilig van overtuigd dat we niet werkelijk 

kunnen weten waar Jezus voor is en waar hij voor staat als we niet weten wat het betekent om 

hem te volgen.” Ik denk dat Hauerwas gelijk heeft. Niet dat het zo belangrijk is dat ik dat vind. 

Maar ik denk dat de apostel Paulus deze mening ook was toegedaan. In de eerste brief aan de 

Korintiërs (11,1) schrijft hij letterlijk wat hij op veel andere plaatsen suggereert: Dus volg mij 

na, zoals ik Christus navolg. Hoor je dat? Je zou toch verwachten dat Paulus zegt: volg Jezus 

na. Maar hij zegt: volg mij. Want ik volg Christus. Dat is of een zinloze omweg. Of Paulus 

wist als geen ander dat een objectieve oproep tot navolging van Jezus niet bestaat. Wat je zegt, 

ben je in dit geval letterlijk zelf. Zoals ook Thomas à Kempis met zijn Imitatio Christi en 

Dietrich Bonhoeffer met zijn Navolging nooit zo beroemd geworden waren als ze niet zelf 

leefden waar ze anderen tot aanspoorden. Iedereen die anderen oproept om Jezus te volgen, 

moet ook kunnen zeggen: volg mij. Ik heb de stem van Jezus deze week gehoord in wat er 

gebeurt met die ene Nederlandse pater in de oude Syrische stad Homs. Frans van der Hulst 

heet hij. Het is een stad die sterft van de honger. Pater Frans blijft zitten (hoewel hij goede 

connecties in Nederland heeft). Hij maakt af en toe een in elkaar geflanst videootje. Het ziet er 

niet uit. Maar het wordt inmiddels gehoord. Hij roept naar de wereld: jullie vergeten ons hier. 

In de Volkskrant wordt pater Frans getypeerd als ontwapend én strijdvaardig. Ik zeg het tegen 

mezelf en dan ook tegen jullie: laten we hem volgen. Want hij volgt Jezus na. Laten wij 

ontwapend en strijdvaardig zijn met ónze naam (ik heet geen Frans) en op ónze plek (ik woon 

niet in Homs).  

 

8. Navolging gaat over durven leven. Over ongedachte keuzes, tegenslag verdragen, offers. Toch 

is dat niet waar Jezus mee begint. Het goede nieuws is er al, het evangelie dus. Kijk maar in 

Markus 1: aan vers 16 gaan vers 14 en 15 vooraf. Daar wordt gezegd dat er een God is die 

deze wereld heeft gemaakt, die deze wereld draagt en die deze wereld op een dag verlost. Het 

grootste verhaal dat een mens kan verzinnen. Volgens Jezus staat het als een huis. Daarom 

preekt hij het. En dán roept hij. Want in dat grote verhaal is ruimte gereserveerd voor jouw 

verhaal. Dat is het wonderbaarlijke, het vreugdevolle van het zelf persoonlijk de stem van 

Jezus horen: jij daar, volg mij! In Gods koninkrijk is ook een plek voor jou.  
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