
Preek gehouden op 20 augustus 2017 in de serie “Wat je alleen in de kerk kunt horen”  

4. “Je bent geroepen”   (lezingen: Gen.3:1-9 en Matth.9:9-13 en 11:28-30) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Ik heb vanmorgen een prachtig stukje techniek meegenomen: mijn mobieltje (dia 1). Ik heb 

deze nog niet zo lang, ik had hiervoor een heel wat primitiever apparaat, maar die deed het 

ook. Maar wat een mogelijkheden hebben we tegenwoordig! Als je voor je vrouw 

boodschappen moet doen, en er staat andijvie op haar lijstje, maar je merkt dat de spinazie in 

de aanbieding is: je kunt haar even bellen. Als een kind bij een vriendje blijft spelen – even 

een berichtje naar thuis en het is bekend, en anders belt moeder wel. Je kunt ermee op 

internet, het laatste nieuws bijhouden, kijken of het gaat regenen, een appeltaart bestellen, en 

je bent overal en altijd bereikbaar – kortom, het is een heel nuttige uitvinding. 

 Maar de kans, dat u mij via dit toestel bereikt, is vrij klein. Ik weet zeker dat hij niet 

gaat rinkelen, want hij staat niet aan. (dia 2) Hij staat zelden aan. Meestal ligt hij in de auto, 

want ik heb hem om onderweg de wegenwacht te kunnen bellen, nu de praatpalen zijn 

verdwenen. En ik neem hem altijd mee naar Balk, zodat ik daar gebeld kan worden, maar dat 

zal ook niet zo gauw gebeuren, want bijna niemand heeft mijn nummer. Alleen een selectief 

gezelschap weet het. Ik merk trouwens regelmatig, dat ook andere mensen hun telefoon van 

tijd tot tijd uit hebben staan. Als je ze belt, komt er al gauw een stem, die zegt: Sorry, ik ben 

er even niet. Bel later terug, of spreek na de piep een boodschap in – en dan moet je maar 

afwachten of er ook naar geluisterd wordt. Ik heb daar altijd een grote hekel aan, maar ik snap 

het wel. Want een telefoon kan ook een grote stoorzender zijn in je leven.  

 U hebt het vast allemaal wel eens meegemaakt: je hebt een heerlijk maal 

klaargemaakt, de sukadelapjes hebben een paar uur staan te pruttelen, en nu is het moment 

van het genieten gekomen: je schept het in je bord, je snijdt een stukje eraf, en dan begint de 

telefoon te rinkelen. Of je bent voor de televisie gaan zitten om naar een spannende film te 

kijken, je zit er helemaal in, de ontknoping nadert, en daar gaat de telefoon. En als je weer 

terug bent is het sukadelapje koud en je ziet nog net de aftiteling. Ik kan me voorstellen dat 

als mensen niet gestoord willen worden, ze de telefoon uitdoen.  

 

2. En dat brengt me bij het probleem van deze preek. Vanmorgen is mijn boodschap: “Je bent 

geroepen.” Maar wie van ons heeft dat ooit gehoord? Er zijn tal van mensen, die zegt dat 

roepen van God niets. (dia 3) Als ik het op straat aan willekeurige mensen zou vertellen, ze 

zouden me vreemd aankijken. De roepstem van God, die wordt in onze samenleving zelden 

gehoord. “Het woord van God was schaars in die dagen”, zo staat het soms in de Bijbel over 

bepaalde periodes in de geschiedenis van Israël. En ik denk dat vandaag de dag ook heel veel 

mensen dat zo voelen. Het kan zich zelfs ook onder kerkmensen voordoen. Je kunt een trouwe 

kerkganger zijn, en toch: je hebt het gevoel dat je God nog nooit hebt horen roepen. En als je 

eerlijk bent: misschien zit je er ook niet echt op te wachten.  

 Want ook dat roepen van God zou de rust in je leven kunnen verstoren. Stel je voor dat 

God je roept om een bijzondere taak op je te nemen! We hebben in de Bijbel voorbeelden van 

dat roepen van God, die je niet graag zou meemaken: “Laat alles achter, en volg Mij!” 

“Verkoop je bezit, en geef het aan de armen”. En toen Mozes werd geroepen pruttelde hij 

flink tegen, en Elia wilde zijn roeping toen hij moe was graag teruggeven, en Jona maakte 

zich schielijk uit de voeten!  

 Als iemand je roept, dan moet je je koers verleggen. Als ik door het dorp wandel en 

iemand roept mij aan, dan kan ik daar niet aan voorbijlopen. Maar soms betekent het wel dat 

ik een gepland bezoek niet kan brengen – dat moet u trouwens nooit tegenhouden om mij aan 

te spreken. Maar zeker het roepen van God, het kan in je leven een koerswijziging betekenen! 



 En daarom hebben we soms onze telefoon uitgezet, zelfs als we in de kerk naar een 

preek zitten te luisteren. Dat God mij zou roepen, mij iets op het hart zou leggen terwijl het 

me niet uitkomt, daar sluiten we ons voor af. Dat roepen – het is ons te heftig. We worden 

liever niet gestoord. En dus wordt er door ons ook niets gehoord.  

 

3. En zo missen we iets, wat eigenlijk heel bijzonder is. Het roepen van God is iets heel 

moois. Want dat betekent: God zoekt contact! (dia 4) Want voor God is dat het ergste wat is 

misgegaan tussen Hem en de mensen: dat het contact verbroken is. Ik vind het altijd weer 

aangrijpend om te lezen hoe in het begin van de Bijbel, zodra de mens gezondigd heeft, God 

aan het roepen gaat: Mens, waar ben je? God zoekt contact terwijl Adam en Eva zich 

verschuilen. God wil de breuk niet. En zo roept God tegen Kaïn als hij dreigt te gaan 

zondigen, en Hij roept door profeten als het volk aan Hem voorbij leeft. God wil de mens niet 

kwijt! En daarom wil Hij ook in onze levens spreken. Hij wil in deze wereld gekend en 

gehoord zijn. Hij wil door jou en mij gekend zijn, geen vreemde, maar iemand die iets 

vertrouwds heeft. En dat begint bij dat roepen! 

 En in dat roepen gaat het Hem om onze redding (dia 5). Hij ziet de heilloze wegen, die 

de mensen gaan. Hij ziet zijn schepping getekend door donkere dingen, op weg naar de 

verlorenheid. En daartegenin roept God: Kom bij Mij. Wat Jezus riep toen Hij de vermoeide 

en belaste mensen van zijn tijd zag, is helemaal in de geest van God. Hij was door God 

gestuurd om te roepen, de zondaars, de mensen die stuurloos ronddwaalden, de mensen die 

een verkeerde kant op gingen. En dat roepen gaat door alle tijden heen verder. Paulus werd 

geroepen – hij was de volgelingen van Jezus aan het vervolgen. En Paulus werd gemaakt tot 

een roeper, die overal heidenen en joden riep om terug te keren naar de ene ware God, en zich 

door Jezus te laten behouden. En zo gaat de roepstem verder, “Roep uit aan alle stranden” is 

de eerste regel van een oud zendingslied, en zo is het gegaan. Het is de wereld doorgegaan en 

de tijden. Zo is het ook bij ons gekomen. En ook in jouw en mijn leven is er de roepstem, die 

naar ons vraagt.  

 Want dat roepen van God is persoonlijk (dia 6). Het gaat Hem om het contact. Het 

gaat Hem om mij in mijn leven. “Zacheüs, ik moet in jouw huis zijn”. “Mattheüs, volg Mij”. 

God roept ons bij onze naam. Daarom worden kinderen als ze voor het eerst bij God worden 

gebracht bij hun naam genoemd en begroet met de drievoudige naam van God. U, jou wil Hij 

hebben, u, jou tot zijn kind maken en een Vader voor je zijn. Voor u, voor jou is Jezus 

gestorven en opgestaan. U, jij krijgt de steun van de Heilige Geest. Gods roepstem klinkt niet 

wat algemeen in de ruimte, een algemene boodschap voor de mensheid in het algemeen. Het 

heeft zijn spits gericht op enkelingen. Daar, in het persoonlijke, wil zijn roeping aankomen. 

En het wil ons leven kleuren.  

 En God maakt zich daar kwetsbaar mee. Want Gods roepen is niet dwingend (dia 7). 

God overdondert ons niet met geweld, en neemt ons niet gevangen. Wat Hij bereiken wil gaat 

roependerwijs. Zijn stem klinkt, in de hoop dat wij het willen horen. Hij geeft ons de ruimte 

om te zwijgen. Hij laat ons de mogelijkheid om er niets mee te doen. Hij wil, dat wij 

vrijwillig ons laten vinden. Want God wil geen overheersing, maar gesprek, communicatie. 

Hij wil dat we overtuigd worden. Hij wil dat we gaan reageren vanuit ons hart, want daar wil 

Hij wonen, niet in tradities en leefregels, hoe goed ook, niet in sociale plichten en opgelegde 

wetten, maar vrij. God is niet dwingend – van bekeringen met het zwaard moet Hij niets 

hebben.  

 Maar zijn roepstem is wel dringend. (dia 8) Laat je redden uit dit verloren geslacht, 

riep Petrus. Laat je met God verzoenen, schreef Paulus. Kom tot inkeer, predikte Jezus. Want 

ons geluk, onze toekomst staat op het spel. God roept ons omdat wij in nood zijn. En Hij 

hoopt dat door zijn roepen onze ogen opengaan voor het gevaar, dat we doorkrijgen hoe het 

kwaad soms misschien even zoet smaakt maar bitter is in zijn uitkomst. Natuurlijk, je kunt 



leven zonder God. Je kunt je niet laten storen door verhalen over liefhebben en luisteren en 

gehoorzamen en kiezen voor God. Maar het komt niet goed, en God wil niet dat mensen 

verloren gaan. Alleen samen met  Hem vinden we het echte, eeuwige geluk.  

 

4. En daarom is het zo goed, dat u hier gekomen bent. De kerk is als een mobieltje (dia 9). 

Hier rinkelt het: God is aan de lijn! Hier krijg je te horen: “Je bent geroepen”! God zoekt 

contact met jou. Maar krijgt Hij je te pakken? Of moet Hij ook keer op keer het 

ontmoedigende bericht horen: Sorry, ik ben er even niet! Spreek maar iets in na de piep – als 

ik zin heb luister ik er later misschien wel een keer naar.  

 Gemeente, onderschat niet hoe groots het is dat God ons roept! Hij heeft ons geroepen, 

en ik hoop dat u beseft dat dat uw redding is. Wij denken uit onszelf niet veel aan God, maar 

Hij blijft denken aan ons. En Hij blijft aandringen op het contact, ook als we Hem gevonden 

hebben, Hij blijft praten, roepen, ons leven storen omdat Hij wil dat het ons goed gaat.  

 En dat gebeurt onder andere hier. Dat wij hier bij elkaar komen, dat is omwille van dat 

roepen van God. We luisteren hier naar Gods oude berichten. We leren, hoe Hij roept, hoe we 

zijn stem moeten verstaan. We delen, wat we gehoord hebben, ik vertel van wat ik gehoord 

heb toen ik deze week extra naar God probeerde te luisteren, en daarin komt zijn roep naar 

ons allemaal toe.  

 Ja, als u goed luistert, dan ontvangt u hier boodschappen van God, voor jou. Heb Mij 

lief. Ik zal je rust geven. Soms zijn het beloften, steunende woorden voor als je het moeilijk 

hebt. Soms zijn het opdrachten, om goed te leven, om je niet te laten meeslepen door het 

kwaad van onze tijd. En een enkele keer lijkt het helemaal op maat te zijn, juist nu voor jou.  

 Dat gebeuren, dat is iets machtigs. Het is een teken, dat God ons niet loslaat. We staan 

in zijn bestand. Hier mag u dat merken. En hier mogen we verwonderd antwoorden: Spreek, 

Heer, wij luisteren. Hier mogen ons leven openzetten. Dit is de plek waar je hoort: “Je bent 

geroepen!” Dat maakt de kerk uniek.  

 

     Amen.  


