Bezinning 440: Roeping langs vele wegen
Johannes 1,35-51 1

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’).
De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette Hij Filippus. Hij zei tegen
hem: ‘Ga met Mij mee.’ Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij
kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet
geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’
‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je
riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van
Israël!’ zei Natanaël. Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom
zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe,
‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar
de Mensenzoon.’

Stilte bij het Woord

1

Deze verzen 35-51 komen niet als één tekst voor in de liturgie. Wel onderdelen: 35-42: 2° zondag door het jaar en
kersttijd 3 januari; 43-51: kersttijd 5 januari; 45-51: 24 augustus H. Bartolomeus; 47-51: 29 september: Michaël,
Gabriël en Rafaël.
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Een woord bij het Woord
Het lijkt erop dat Johannes alle mogelijke wegen aanhaalt waarlangs mensen geroepen worden.
Eerst wijst een profeet, Johannes de Doper, de weg naar Jezus. Een gewone persoon, Andreas,
zorgt ervoor dat zijn broer Simon bij Jezus komt. Jezus roept iemand rechtstreeks. Iemand gebruikt
zijn eigen woorden, maar een ander neemt de woorden ‘kom en zie’ van Jezus over.
Getuigen over Jezus neemt een centrale plaats in. Johannes de Doper getuigt dat Jezus het Lam
van God is. ‘Wij hebben de Messias gevonden,’ zegt Andreas. Filippus getuigt: ‘We hebben de man
gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus,
de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ En Natanaël belijdt zijn geloof rechtstreeks voor Jezus: ‘Rabbi, U
bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!’ Ja, in de roepingenpastoraal is getuigen heel
belangrijk.
De geroepenen reageren ook heel verschillend. Een anonieme persoon blijft zonder meer bij Jezus.
We horen verder niets meer over hem. Andreas gaat direct naar Jezus, maar gaat al even direct
zijn broer Simon erbij halen. Simon zegt geen woord, maar laat zich gedwee meevoeren. Filippus
volgt Jezus en spreekt onmiddellijk Natanaël aan. Natanaël stelt kristische vragen. Allen worden ze
opgenomen in een groep, de kring met Jezus in het centrum. Maar ook dit is duidelijk: iedereen
heeft zijn eigen, uniek roepingenverhaal.
En Jezus? Viermaal spreekt Hij zelf. In het hele verhaal komt Hij het langst aan het woord. Hij stelt
vragen en doet uitspraken. Hij geeft Simon een nieuwe identiteit. Het is zijn persoonlijke roeping.
Jezus toont dat Hij de mensen kent en legt uit waarom. En vooral: Hij belooft het maximum: de
verbinding tussen God en mens, tussen hemel en aarde. Want roeping in christelijke zin staat altijd
in functie van het grote verhaal van Jezus zelf: de realisatie van Gods Rijk op aarde.

Het Woord in mijn leven
God roept iedereen: ken ik mijn roeping? Hoe ben ik die op het spoor gekomen? Wat geef ik
vanuit mijn roeping? Wat krijg ik als geroepene? In welke figuur herken ik me het meest: Johannes
de Doper, Andreas, de anonieme persoon, Simon, Filippus, Natanaël? Simon krijgt de opdracht
Kefas, Rotsman, te zijn: welke nieuwe naam geeft Jezus aan mij?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U riep vele mensen
om met U mee op te trekken.
Doorheen de vele eeuwen
blijft U mensen aanspreken
op veel verschillende manieren.
Allen worden we geroepen
om met U in relatie te leven.
U zendt ons allen
om het Rijk van Uw Vader
steen voor steen op te bouwen.
Geef dat we trouw blijven
aan onze unieke roeping
tot dienst aan vele mensen,
aan al Uw mensen, wereldwijd. Amen.
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