Bezinning 73: Roeping van de eerste leerlingen 1 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
Voordat Jezus met zijn zending in het openbaar begint, roept Hij eerst zijn leerlingen. De roeping van
de eerste leerlingen komt op gang door zowel het menselijke initiatief als de inbreng van Jezus.
Johannes de Doper wijst Jezus aan als het Lam van God. Twee van zijn leerlingen volgen Jezus.
Andreas brengt zijn broer Simon bij Jezus. Anderzijds vraagt Jezus wat de eerste twee leerlingen
zoeken en nodigt hen uit met Hem mee te komen. Aan Simon geeft Hij een nieuwe identiteit: Kefas,
Rots. Hij zal een bijzondere verantwoordelijkheid krijgen onder de leerlingen.
Ofschoon de twee leerlingen zijn adres vragen, krijgen ze dat niet. Wel worden ze uitgenodigd Hem
te volgen. Pas door Hem te volgen ontdekken ze waar Hij ‘onderdak’ vindt. Zijn thuis is ‘het huis van
zijn Vader’, de Vader zelf. We zien nergens dat Jezus een eigen huis heeft. Hij trekt rond om bij de
mensen te zijn, vooral bij de zieken. Hij verkondigt en geneest. Kortom: Hij helpt mensen. Wat mooi
dat mensen mogen delen in zijn diepe relatie met de Vader. Wat een gunst! Wat een genade!
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Jezus kijkt Simon aan. In mijn bidden probeer ik naar Jezus te kijken. Dit mag aangevuld worden door
mij door Jezus te laten bekijken. Of naar mezelf kijken met Jezus’ ogen: vol liefde, aanvaarding,
respect en barmhartigheid.

Het Woord in mijn leven
Wie heeft mij Jezus aangeduid als het Lam van God, als de Messias? Wie doet dat nu nog? Welke zus
of broer mag ik bij Jezus brengen? Welke nieuwe identiteit geeft Jezus mij (eventueel met een
symbool)?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij kijkt naar mij.
Ik laat me door U bekijken.
Want Gij bemint mij helemaal,
zoals ik ben.
Wat Gij mij verder ook vraagt,
hoe ik ook tekortschiet,
Gij blijft mij beminnen.
Voor zoveel liefde dank ik U.
Geef ze ook aan alle andere mensen,
vooral aan wie lijdt
of zichzelf veroordeelt. Amen.
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