
Thema: De roeping van Matteüs

Zo vlak voor de vakantietijd, een tijd waarin we extra cultuur opsnuiven en dichtbij of ver weg 
prachtige schilderijen zien, bezien we vandaag het verhaal van de roeping van Matteüs, ook Levi 
geheten, door de ogen van de beroemde schilder Caravaggio. 

Met het thema van de roeping van Matteüs keren we na Pasen en Pinksteren eigenlijk weer terug 
naar het allereerste begin. Jezus die op dertig jarige leeftijd zijn publieke optreden aanvangt en met 
een enkel woord heel gewone mensen, tollenaars en zondaars zelfs, uitnodigt om met hem op reis te 
gaan. Zonder dat de bestemming erg duidelijk is. Kom en volg mij.
Maar het thema van de roeping hoort net zo goed bij deze tijd van het kerkelijk jaar, de tijd na 
Pinksteren. Immers, na Pinksteren zijn niet alleen Jezus’ leerlingen à la Matteüs, maar ook wij zelf 
geroepen om in Je zus’ voetsporen te treden. Ook aan ons wordt gevraagd of wij Jezus’ oproep 
kunnen verstaan én beantwoorden. Denk maar aan het prachtige lied dat we zongen: Jezus die langs 
het water liep en Simon en Andreas riep, hij gaat ook nu door de wereld en spreekt ook ons hart 
aan, heden, en wenkt ons met zich mede, maar gaan we in op zijn wenk?
Gemeente, de schilder door wiens ogen we vandaag naar de roeping van Matteüs kijken is als 
gezegd Michelangelo da Caravaggio. Hij werd geboren in 1571 in het plaatsje Caravaggio bij 
Milaan, en stierf in 1610. Een Barokschilder is hij, met een bijzonder gebruik van het licht. Met dat 
gebruik van het licht heeft hij menig Nederlands schilder beïnvloed, met name de Utrechtse 
Caravaggisten. En via die Utrechtse caravaggisten ook Rembrandt. Rembrandt, geboren in 1606, 
vier jaar voor het overlijden van Caravaggio. Een paar jaar geleden was er in Amsterdam nog een 
prachtige tentoonstelling waarop Caravaggio en Rembrandt met elkaar werden vergeleken.
Over het leven van Caravaggio valt heel veel te vertellen, dat zal ik nu niet doen, maar in de ogen 
van veel van zijn tijdgenoten was hij een zondaar, een term overigens die vaak iets heel 
veroordelends heeft en die we in deze kerk dan ook niet zo graag gebruiken.

De lichtontvlambare en onstuimige Caravaggio had een rusteloos leven dat hem eerst naar Rome 
bracht, later in Napels, op Malta, Sicilië en ten slotte weer in het Noorden van Italie. Veel van zijn 
modellen waren prostituees en in Rembrandts geboortejaar 1606 probeerde hij uit handen van de 
Romeinse politie te blijven. Voor de zoveelste keer was hij in ernstig conflict met de wet geraakt. In 
een van de vele straatgevechten waarbij hij betrokken was had hij zijn tegenstander dodelijk 
verwond. Hij werd gezocht wegens doodslag en vluchtte weg om uit handen van de politie te 
blijven. Dat lukte ook. Hij stierf in 1610 aan een koortsaanval en je kunt zeggen dat Caravaggio. 
heel goed wist wat er in de wereld te koop was, ook aan zaken die het daglicht niet konden 
verdragen. Het blijft daarom extra bijzonder dat Carravagio’s naam voor altijd verbonden zal zijn 
met die bijzondere werking van het licht in zijn schilderkunst, met de techniek van het clair-obscur, 
het dramatische licht-donker contrast dat zijn figuren in theatrale lichtbundels laat opdoemen tegen 
een duistere achtergrond. Ook op het schilderij dat vandaag centraal staat, is van die bijzondere 
werking van het licht het nodige te zien. Kijk maar eens hoe de straling van het licht verbonden is 
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met Jezus wijzende arm. Ook onze eigen kerk is trouwens een prachtig voorbeeld van die 
bijzondere werking van het licht.  Het olieverfschilderij De roeping van de heilige Matteüs dateert 
van iets voor 1600 en bevindt zich te Rome. Niet in een museum, maar op de plek waarvoor het ook 
geschilderd is, de Contarellikapel van de San Luigi dei Francesi in Rome, de basiliek van de 
Franstalige gemeenschap. De roeping van Matteüs vormt één geheel met twee andere schilderijen 
die zich ook in die kapel bevinden, het schilderij Matteüs en de Engel en het schilderij Het 
martelaarschap van Matteüs aan de tegenoverliggende kapelmuur. Roeping tegenover offer, alsof 
Caravaggio ons wil waarschuwen dat roeping, geroepen worden niet vrijblijvend is. Er hangt een 
prijskaartje aan. Realiseer je dat geroepen worden een mens voor onvoorziene consequenties kan 
plaatsen. Roeping bestaat niet zonder offer, dus bezint eer ge begint.

Ik geef u vanmorgen drie gedachten mee over dit in realistische, barokke stijl geschilderde 
kunstwerk. Misschien zijn er onder u wel die het deze zomer in het echt in Rome zullen zien.
Ten eerste: in het schilderij komt de roeping van Matteüs natuurlijk heel dichtbij. Alsof de schilder 
ons wil helpen om deelgenoot van het verhaal te worden, één met die groep ter linker zijde, en of hij 
ons het moment van dat volstrekt onverwachte geroepen worden wil laten navoelen. Roeping, 
roeping, wat is dat? Kijk maar goed, hier gebeurt het, op dit moment. En die bijzondere spirituele 
momentopname van de roeping wordt dan verbonden met het dagelijks leven uit Caravaggio’s eigen 
tijd. Het geestelijke blijft hier niet apart staan maar wordt volledig onderdeel van het dagelijks leven 
van gewone mensen als u en ik. En dus worden de bijbelse figuren door Caravaggio gehuld  in de 
kleding van hun eigen tijd, het zijn apostelen in prachtige zestiende eeuwse fluwelen pofmouwen.
Ten tweede: Als je goed kijkt naar de groep links, de vier mannen en de jongen, en je vraagt je af, 
wie is nu Levi/Matteüs, dan is dat nog helemaal niet zo duidelijk. Eigenlijk kan het elk van de vier 
mannen om het tafeltje zijn, en ook de jongen. Vaak is gezegd dat Matteüs de meest linkse is, die 
volstrekt niet in de gaten heeft dat de onbekende hem aanwijst, zozeer is hij verdiept in het tellen 
van de belastingpenningen die hij vandaag heeft geïnd. Of heeft hij het wel degelijk door en kijkt 
hij juist daarom expres niet op. Maar Matteüs zou ook heel goed die man met die baard kunnen zijn. 
Zou Caravaggio. het expres in het midden hebben gelaten?
In ieder geval worden degenen die niet geroepen worden door Jezus’ metgezel Petrus gerustgesteld. 
Beste tollenaars, die oproep is niet aan jullie gericht. Jullie kunnen rustig doorgaan met belasting 
innen, dag na dag, de kost voor jullie gezin verdienen en af en toe een steekpenning incasseren. 
Maar, zouden Matteüs’ collega-tollenaars na het gebeurde werkelijk hun oude leventje weer rustig 
opgepakt hebben alsof er niets was gebeurd? Ik betwijfel het. En waarom nou juist die ene werd 
geroepen, daarover zwijgt de bijbel in alle talen. Geen motivering, geen verklaring, alleen maar dat 
enkele woord van de meester, ´Volg mij´, en Matteüs stond op en volgde.
Ten derde: De breuk met alles wat Matteüs’ leven tot op dat moment bepaald heeft is abrupt, 
overdonderend en omvattend. Van de ene op de andere seconde geeft hij kennelijk zijn familie, zijn 
beroep en zijn wereldbeeld eraan. Verbijsterend. Maar Caravaggio is niet geïnteresseerd in dat 
verbijsterende wonder op zich. Hem gaat het om de mens en wat het wonder met die mens doet. Hij 
heeft een bijzonder psychologisch oog voor wat de verschijning van de hemelse afgezant voor 
gewone stervelingen in hun dagelijks leven betekent. Hoe het hen op bijzondere wijze raakt en 
wonderbaarlijk abrupt in beweging zet. Of gaat het in het echte leven toch anders? Is in 
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Bijbelverhaal en schilderij samengebald wat zich in het echte leven meer langs lijnen van 
geleidelijkheid voltrekt. Of kennen toch ook wij soms die plotse breuk in ons leven, dat 
overweldigende nieuwe begin? In ieder geval is het zeer begrijpelijk dat veel van die plots 
geroepenen in de Bijbel aarzelen, dat zij eerst bedanken voor de eer en naar anderen verwijzen die 
véél geschikter zijn. Maar Matteüs doet dat allemaal niet, een wonder op zich.
Als gezegd, misschien liet Caravaggio wel expres in het midden wie er nu precies geroepen werd. 
Zo kan de beschouwer van het schilderij gaan beseffen dat Jezus’ vinger ook wel eens naar hem zou 
kunnen wijzen en niet naar al die anderen. Dat hij, mediterend in de Contarellikapel, ook zelf 
geroepen kan worden, aangeraakt, hier en nu. Plots kan een deur opengaan en degene die 
binnentreedt kan jouw leven ingrijpend veranderen. Een ontregelende ontmoeting, een ingrijpende 
ervaring, een bijzondere gebeurtenis, ze maken dat je van toeschouwer medespeler wordt. Meestal 
wordt er naar anderen gewezen, nu naar jou, wat doe je: Beken je kleur, doe je mee of blijf je aan de 
kant? En die laatste vraag geldt niet alleen voor ons individueel, maar ook voor ons samen, als 
gemeente. 

Tijdens de predikantsretraite vorig weekend in de buurt van onze enige buitenlandse Remonstrantse 
Gemeente Friedrichstadt dachten we erover na. Dertig dienstdoende remonstrantse predikanten, 
over hun eigen roeping, maar ook over die van de gemeente in deze tijd.
Roeping brengt je soms waar je liever niet wilt zijn, roeping dwingt je soms om iets te doen wat je 
liever niet wilde doen. Maar roeping komt ook voort uit een diep verlangen, heeft te maken met het 
geven van antwoord op een bijzondere stem die ons aanspreekt en uitnodigt. Ja roeping heeft te 
maken met aangeraakt worden, opgetild en uitgenodigd om samen nieuwe wegen gaan. Het was 
onze diepe overtuiging als predikanten dat we ook als gemeenten daartoe geroepen zijn, geroepen 
om te leven met en voor elkaar in de wereld hier en nu in het teken van de hoop. Afgelopen zondag 
gingen die dertig predikanten ter kerke in de remonstrantse kerk van Friedrichstadt. Ze hadden daar 
nog nooit zoveel remonstrantse predikanten tegelijk op bezoek gehad. Ik mocht vanaf de kansel, op 
vergelijkbare hoogte als die hier in Rotterdam, iets zeggen namens het Convent van predikanten. Ik 
eindigde met de passage over de roeping van de gemeente in onze belijdenis. Ik eindig er ook 
vandaag mee, als teken van verbondenheid tussen al die remonstrantse gemeentes ver weg en 
dichtbij, als teken van verbondenheid met elkaar en als teken van verbondenheid tussen  ons en 
tollenaar Levi, die op dat ene moment een stem hoorde die hem riep, en ging:

Wij geloven dat wijzelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn,
Dat wij geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.
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