Bezinning 323: Geestelijke begeleiding 3 1
2° zondag B-jaar: Johannes 1:35-42

Het Woord
De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag
komen, zei hij: ‘Daar is het Lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus
mee. Jezus draaide zich om en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi’,
zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert U?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul
je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer
twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem.
Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de
broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem: ‘Wij
hebben de Messias gevonden’ (dat is Christus, ‘Gezalfde’) en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek
hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is
Petrus, ‘rots’).

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Johannes de Doper wijst in het bijzijn van twee van zijn leerlingen Jezus aan als het Lam van God. De
twee volgen Jezus en niet langer Johannes. En Johannes verdwijnt volkomen van het toneel. Dit toont
ons op een heldere manier de essentie van de opdracht van elke geestelijke begeleider. Hij verwijst
de begeleide naar Jezus Christus. Het allerbelangrijkste is immers dat de relatie tussen begeleide en
Christus tot stand komt en steeds verder verdiept wordt. De begeleider verdwijnt zo snel als mogelijk
uit het beeld.
Wie een begeleide aan zichzelf bindt, zit op het verkeerde spoor. Al snel is de begeleide er voor de
begeleider en is de begeleider niet langer de dienaar van de relatie begeleide-Christus.
Andreas gaat naar Jezus en blijft even bij Hem. Maar direct gaat hij getuigen voor zijn broer Simon.
De tweede blijft anoniem. Van deze wordt verder niets meer gezegd. Hij blijft dus bij Jezus. Dat is op
zich al een roeping en zending. Het roept de contemplatieve dimensie op. Alle slotkloosters getuigen
hiervan. Vaak zijn deze zusters en broeders onbekend in de wereld. Maar ze blijven bij Jezus, in zijn
nabijheid.
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Natuurlijk zouden die twee leerlingen in iedere christen aanwezig moeten zijn. Enerzijds nodigt
Christus ons uit om bij Hem te komen en te zien wie Hij is en wat Hij doet. Anderzijds zendt Hij ons
vanuit die relatie met Hem naar anderen toe en wel om over Hem en het Rijk van God te getuigen.

Het Woord in mijn leven
Wie bind ik teveel aan mezelf? Wie moet ik meer naar Jezus Christus verwijzen? Hoe sterk is mijn
relatie met Christus, mijn ‘bij Hem blijven’? Breekt die relatie met Christus open in getuigenis?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U nodigt mij uit bij U te komen,
met aandacht naar U te kijken
te zien wie U bent
en wat U doet voor mens en wereld.
Altijd weer zendt U me uit
om te getuigen van U en het Rijk
en om mensen naar U verwijzen,
zodat ook zij bij U kunnen verblijven
en kunnen genieten van Uw liefde.
Sta vooral niet toe
dat ik mensen aan mezelf bind.
Laat me Uw dienaar zijn
en dienaar van vele medemensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

