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Het lijkt een soort schoktherapie, zoals Jezus te werk gaat. Hij ziet mensen die Hij mee wil hebben, spreekt ze 
aan en onmiddellijk laten ze alles vallen en gaan mee. Zo ook in Ninive: Jona gaat rond, zegt dat de mensen zich 
moeten bekeren en klaar, ze doen het. Is het zo eenvoudig? Ben ik zo beschikbaar voor het avontuur dat Jezus 
heet? Kan ik onmiddellijk reageren?  
Roeping is geen kleinigheid. Marcus wekt weliswaar die indruk, maar de werkelijkheid is anders. In de eerste 
lezing werd een deel verteld van het roepingsverhaal van de profeet Jona, maar dat is echt niet zonder slag of 
stoot tot uitvoering gekomen. Jona geeft de typische menselijke reactie op roeping: eerst nee zeggen, er 
vandoor gaan, precies de andere kant op dan gevraagd was, onderduiken, vluchten.  
In het verhaal van Jona is er een storm nodig, weerbarstige zeelui en een grote vis om Jona te brengen tot de 
vervulling van zijn roeping, zijn bestemming. Dan pas volgt het fragment dat we vandaag lazen: het is de 
zgn. tweede roeping van Jona. Eens legt de mens zich er bij neer en volgt hij de roepstem van zijn ziel.  
En dan gaan de ontwikkelingen ineens heel snel. Misschien is dat wat Marcus wil benadrukken met zijn versie 
van de roepingsverhalen die het begin van Jezus’ leven in de openbaarheid kenmerken. Als je eenmaal durft 
geloven in het evangelie, dan is er geen tijd meer voor aarzeling, geen tijd meer om rustig het idee van de 
roeping te laten groeien. Bij Marcus moet alles vlug gaan en radicaal, het is een evangelie voor mensen die 
haast willen maken met de verkondiging van het evangelie.  
Dat past goed in het tijdsbeeld van toen. Paulus verwachtte een spoedig einde van de wereld en er zou in zijn 
visie niet veel tijd meer zijn om het geloof te verkondigen en er vorm aan te geven. De tijd is vervuld, heet het, 
het zgn. kairos ofwel het heel gunstige moment is aangebroken. Het rijk Gods breekt aan, het is niet meer 
tegen te houden.  
Het Marcusevangelie is het eerste dat in omloop komt en dus nog kort na de gebeurtenissen rond Jezus van 
Nazareth. Men spreekt wel van het militaire type roepingsverhaal: het bestaat bijna alleen uit bevel en 
uitvoering. Bekeert u. Komt. Volgt Mij. Terstond lieten zij hun netten in de steek, onmiddellijk riep Hij hen. Ter 
plekke lieten zij hun vader achter en volgden Hem. Hoe vader dat verder moest rooien was niet aan de orde. 
Bekeert u. Komt. Volgt.  
Zowel bij Jona als bij Jezus zagen de Joden, dat de heidenen tot inkeer kwamen en overgingen tot een radicale 
ommekeer door de roeping van Jona en Jezus. Het was zaak mensen te vissen nu het nog niet te laat was. Zij 
moesten gered worden uit het water van de zee, dat is in de Bijbel meestal de levenszee, met zijn 
levensgevaar, de ondergang en de dood.  
Wanneer is de tijd rijp om de roeping te beantwoorden? Als je het gevoel hebt dat alles achteruit gaat, dat het 
leven hard wordt, het #me too niet van de lucht is, het kerkbezoek daalt. Dat schijnt overigens in Amsterdam 
niet het geval te zijn – hoe kan het ook met zoveel kerken en levendige gemeenschappen in die kerken. Maar 
toch: je beantwoordt de roeping als de tijd rijp is. En dat was zo in Jezus’ tijd: het scheppingsverhaal was toen 
zover, dat de Messias wel moest komen, op dat moment en niet later.  
Hij verschijnt en zegt: volg Mij. Kom doen wat ik gedaan heb. Help Mij om mensen op te vissen, met of zonder 
stroomstoten, help Me om ze te redden. Je weet zelf het beste wat Jezus jou zou vragen, waar in jouw geval de 
tijd rijp voor is. Laat geen tijd verloren gaan, reageer alert op wat je Jona hoort zeggen, wat je Jezus ziet doen 
en Paulus hoort verkondigen.  
Jezus’ manier van leven moet het richtsnoer worden van ons handelen. We moeten echt willen leven als Jezus, 
willen handelen en oordelen als Hij. Je moet ingrijpen als je je daar niet toe in staat voelt. Bekeer je. Volg Mij. 
Terstond. Onmiddellijk.  
Horen wij voldoende waartoe God ons roept? Durven we zonder aarzelen in te gaan op wat Hij in ons 
losmaakt? Zijn we innerlijk nog bereid om ons leven om te keren? Dat is de vraag die Marcus ons stelt met zijn 
verhaal. Hij vindt dat er geen tijd meer is om nog te aarzelen.  
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It seems like a kind of shock therapy, the way in which Jesus works. He sees people he wants to have with him, 
speaks to them and immediately they drop everything and go along. Also in Ninive: Jona goes round, says that 
the people have to repent and O.K., they do it. Is it that simple? Am I so available for the adventure called 
Jesus? Can I respond immediately?   
Calling is not really a trivial thing. Mark does give that impression, but the reality is different. In the first lecture, 
part of the vocation story of the prophet Jona was told, but that really did not come to fruition without any 
resistance. Jona gives the typical human reaction to vocation: first say no, go off, go in exactly the opposite 
direction to what was requested, go into hiding, fleeing.  
In the story of Jona, a storm is needed, unruly sailors and a big fish to bring Jona to fulfil his vocation, his 
destiny. Only then comes the fragment that we read today: it is the so-called second vocation of Jona. Once 
man agrees and follows the voice of his soul.  
And then suddenly, the developments go very fast. Perhaps that is what Mark wants to emphasize with his 
version of the vocation stories that characterize the beginning of Jesus' life in public. Once you dare to believe 
in the gospel, there is no time for hesitation, no time to quietly let grow the idea of vocation. At Marcus, 
everything has to go quickly and radically, it is a gospel for people who want to hasten the proclamation of the 
gospel.  
That fits well in the time frame of those days. Paul expected an early end to the world and in his view there 
wouldn't be much time left to proclaim and shape the faith. The time is fulfilled, it's called the kairos or the 
very good moment has come. The kingdom of God is beginning, it is unstoppable.   
Mark's Gospel is the first one to come into circulation and thus soon after the events concerning Jesus of 
Nazareth. One does speak of the military type of vocation story: it consists almost exclusively of command and 
implementation. Repent. Come. Follow Me. At once they abandoned their nets, and immediately He called 
them. On the spot they left their father behind and followed him. How father had to do further was not an 
issue. Repent. Come. Follow.  
Jews in both Jona and Jesus saw that the gentiles were repentant and moved on to a radical transformation 
through the vocation of Jona and Jesus. It was important to fish people now that it was not too late. They had 
to be saved from the water of the sea, which in the Bible is usually the sea of life, with its danger, destruction 
and death.  
When has the time come to answer the vocation? If you have the feeling that everything goes backwards, that 
life is getting hard, the #me too isn't off the air, the visit to church is falling. That does not seem to be the case 
in Amsterdam - how could this not be with so many churches and lively communities in these churches. But 
still: you answer the vocation when the time is ripe. And that was the case in Jesus' time: the creation story 
then was so far that the Messiah had to come, at that moment and not later.  
He appears and says: Follow Me. Come and do what I have done. Help Me to fish people with or without 
electric shock, help Me to save them. You know for yourself what Jesus would ask you, what the time is ripe for 
in your case. Don't waste any time, react alertly to what you hear Jona say, what you see Jesus do and hear 
Paul proclaiming.  
Jesus' way of life must become the guiding principle of our actions. We really must want to live as Jesus, to act 
and judge as He did. You have to act if you do not feel capable of doing so. Repent. Follow Me. Immediately. 
Don't hesitate.  
Do we hear enough to what God calls us? Do we dare to go into what he is doing in us without any hesitation? 
Are we still prepared internally to make a switch in our lives?  That is the question Mark asks us with his story. 
He thinks that there is no time left to hesitate.  
 


