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Je hoeft niet speciaal te zijn ...
Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas – het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. Hij sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal
jullie tot vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag Hij nog
twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun
netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
Mt 4, 18-22

Toen Jezus zijn leerlingen riep, is Hij niet naar het centrum voor
leerlingenbegeleiding geweest, ook niet naar één of ander
consultatiebureau. Want ik ben ervan overtuigd dat Hij daar al zijn
kandidaten gebuisd of geweigerd had gezien.
Men zou het dossier Petrus hebben bekeken. En men zou gezegd hebben:
veel te opvliegend. Met zo'n man komt ge nergens. Dossier dicht.
En Jezus zou gezegd hebben: "Ik heb ook nog Johannes meegebracht, een
hele lieve jongen." Men zou gezegd hebben: met die zachte kracht komt
ge nergens. Dossier dicht.
Jezus zou gezegd hebben: "Ik heb hier ook Judas op mijn lijstje staan. We
moeten toch de wereld rond. We moeten iemand hebben die weet wat
geld is."
Men zou geantwoord hebben: ""Begin er niet aan, met die kerel ben je in
de kortste keren failliet!"
Jezus zou gezegd hebben: "Ik heb ook nog aan Matteüs gedacht, een
bekeerling."
Maar Hij hoort ze al zeggen: "Ge kent zijn verleden, hij heeft in de
gevangenis gezeten. Neen, Matteüs niet!"
Jezus had dan ook nog Simon kunnen voorstellen. Maar men zei: "Zo'n
fanatiek man, daarmee kan niemand praten, hij staat altijd klaar om te
vechten."
Dat was het volkje waarmee Jezus begonnen is, en elk schiftingsbureau
zou gezegd hebben: "Neen, daar bouw je geen kerk op! Met die troep ga
je niet door de wereld, je zal bedrogen uitkomen!"
En toch heeft Hij het geriskeerd. Hij heeft volgehouden. Hij bleef zeggen:
"Met hen zal ik het doen, met deze vissers, met deze tollenaars, met deze
doodgewone mensen. Met hen zal ik mij kerk bouwen."

