Zomaar volgen?
Six organs of admittance speelt het lied Hold, but let go.
In Gods liefdevolle aanwezigheid, kijk ik terug naar de afgelopen dag, vanaf dit ogenblik en
terugblikkend; moment per moment. In dankbaarheid vergaar ik, al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden en wat ze me leren, en zoek naar heling, moed en
vergeving.
We lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 14
Marcus vertelt: “En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.” Wat bezielt
beroepsactieve mensen, vissers, om hun werk in de steek te laten en Jezus, een timmerman
uit Nazareth, zomaar te volgen?
Er moet iets zijn geweest dat deze mannen heeft aangezet om Jezus te volgen. Kun je je
voorstellen wat het betekent, dermate enthousiast te zijn over iemand dat je bereid bent je
baan en je familie los te laten om met iets totaal anders te beginnen? Zou jij zo een nieuw
begin in jouw leven verwelkomen?
Ik nodig je uit, terwijl je de tekst opnieuw beluistert, om in de huid van een van die vissers te
kruipen. Wat doet het met je als je Jezus hoort zeggen: “Kom achter mij aan”?
Hoe zou je toen op Jezus’ uitnodiging hebben gereageerd? Hoe reageer je daar nu op?
Misschien kun je bidden om iets meer van het natuurlijke enthousiasme van deze vissers, of
misschien wil je iets anders zeggen. Ik nodig je uit om je antwoord nu tegenover Jezus uit te
spreken.
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