
 

 

OVERWEGING  

 

Wanneer leven onzeker is, zoek je naar houvast, naar een richting om te gaan.  

1757… kaarsjes zijn hier aangestoken op Bevrijdingsdag. Door mensen die er speciaal voor 

kwamen of spontaan geraakt werden door de uitnodiging – ergens een intens verlangen naar God 

mag weten wat. Meer dan anderhalf duizend keer aandacht voor iets dat soms niet onder 

woorden is te brengen. Een roep naar de Eeuwige, een reikend gebaar naar jou en mij. Een intens 

verlangen naar licht, verlichting, hoop of dank. Of misschien ook wel duidelijkheid; heb jij een weg 

voor mij, als ik het even niet meer weet?  

 

Ben jij het nou, Jezus? En je ziet Jezus bijna zijn schouders ophalen wanneer hem dat wordt 

gevraagd. Héb je het dan nog niet door, heb je nog niet geluisterd? Wil je niet dat ik jou ken? En 

om in het beeld van herder en schaap te spreken – wil je er niet eentje zijn van mij? 

Maar als heel jouw wereldbeeld omgegooid wordt door de woorden van Jezus – wat is dan dat 

gekend zijn? Wie kent jou dan nog? En wat ken jij nog als dat wat je kende, je los moet laten? Ga 

je het waagstuk aan? 

Wanneer Jezus die ene vraag krijgt: ben jij het nou? dan is het feest van de Tempelwijding, 

Chanoeka, in volle gang. Dat is een mooie compositie.  

Je ziet Jezus in gedachte door de zuilengang van de tempel van Salomo lopen. Denkend aan lang 

geleden toen een dictator het volk onderdrukte en de tempel verlaten lag als in de woestijn. ‘Haar 

feesten waren dagen van rouw geworden. Haar ontluistering evenaarde haar oude glorie.’ Zo 

staat er.  

Maar bij de herovering keerde de luister van Jeruzalem met haar tempel weer terug: de broden 

op het altaar, de wierook, en de Menorah centraal op haar plek. Echter – volgens de legende in de 

Talmoed – was er nog maar net genoeg olie voor één dag. Acht dagen tijd zou het kosten om de 

benodigde kruiden te bemachtigen voor nieuwe gewijde olie. Ze hádden kunnen wachten. 

Wachten totdat ze weer genoeg olie hadden om de Menorah brandend te houden – maar ze 

gingen het waagstuk aan. Wachten was geen optie meer. Met een letterlijke; ‘God zegene de 

greep’ gebruiken ze het laatste restje olie. Brandt de Menorah dan maar één dag – het zij zo. 
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Maar branden zál hij! Zorgt de Eeuwige zelf voor voldoende olie voor de volgende dagen – dan is 

dat genade. Die komt om niet. 

 

Midden in dát gedenken komt die vraag voor Jezus. Kunnen we het wagen met jou, Jezus? En de 

pijn is bijna tastbaar aan de omgekeerde kant: voel je de handreiking niet van de Eeuwige die het 

waagstuk aan wil gaan met jou? Kijk nou eens naar dat verhaal van Chanoeka. Wie vertrouwt wie? 

Waren het de mensen die de Eeuwige vertrouwden door toch gewoon die Menorah aan te 

steken? Of was het de Eeuwige die er op vertrouwde dat mensen dat zouden doen?   

 

Geloven is een waagstuk van beider kant.  

Vandaag is het roepingenzondag. Bidden dat jouw roeping zich in jou mag ontplooien. Teder, 

zacht, soms ruw en onbarmhartig. Wéten dat er Eén is, die jou roept. De Ene, die wij God 

noemen, die jou en mij bij de kladden grijpt en tegen jou of mij zegt: kóm op, ik roep je, ik heb je 

domweg nodig voor het werk aan mijn heil. Ik heb je nodig om een zegen te zijn voor de ander, 

voor de schepping, voor jezelf. Ik, jouw God, ik heb je écht verschrikkelijk hard nodig.  

 

Zo schrijft Paus Franciscus er dan ook over. Roeping: dat gaat er om dat je het lef hebt om na te 

willen denken over de manier waarop de roep van de Heer jou tot drager maakt van een belofte, 

en tegelijk de moed vraagt om risico te nemen met Hem en voor Hem.  

De roep van de Heer is geen bemoeienis van God met onze vrijheid; het is een liefdevol initiatief 

waarmee God ons tegemoet komt en uitnodigt deel te nemen aan een groot plan.  

 

En ik ben blij met zijn woorden. Want hij maakt helder dat roeping zoveel meer is, dan de 

beperkte invulling die bisdommen er aan geven. Het gaat niet alleen en niet in de eerste plaats 

om een gebed voor roeping tot priesterschap en religieus leven. Het gaat om mensen die 

luisteren naar de stem in hun hart. De vredestichters, de strijders, de barmhartigen, de 

verbinders. Mensen die dapper zijn, tegen alle onverschilligheid in. Mensen die een kerk 

openstellen voor wie een kaarsje aan wil steken op Bevrijdingsdag. Spoorzoekers van iets goeds in 

een wereld waar het zo donker lijkt met angst voor vluchtelingen, met belastingontduikers, met 

mensen die geen poot uit willen steken voor een ander.  

 

Geroepen zijn: dat betekent in gelovige taal dat je mens wilt zijn van de weg – van Gods weg wel 

te verstaan – en dat je ook hoopt dat er mensen zijn die me je meegaan, die mede spoorzoeker 

willen worden in de zoektocht naar God toe.  

 

En die tocht is ingewikkeld. Het is een waagstuk, ven héén en weer, van twijfel, en tóch… Want als 

je met God op weg wilt gaan, dan zal je soms euforisch zijn, je kan niet wachten om iets te doen. 

Soms zul je tijden van inkeer kennen, stilte en verlatenheid. Je zult teleurgesteld raken, en 

ongetwijfeld momenten kennen waarop je je afvraagt: ‘waar ben ik hemelsnaam aan begonnen, 

waar doe ik het voor?’ Je zult soms misschien wel een Paulus zijn – verguisd omdat zijn woorden 

van genade niet worden gekend door wie ze zouden moeten weten.  

Het is als de Menorah aansteken, met het enige kleine beetje olie dat je hebt – op hoop van 

zegen. Je weet ’t einde niet. De toekomst. De genade. Je weet het niet.  

 

Henri Nouwen schreef in zijn boek “Brood voor onderweg” een gedachte die tot nadenken stemt. 



 

“We realiseren ons bijna nooit dat we gezonden zijn om de taken te vervullen die God ons heeft 

opgedragen. We zijn altijd bezig alsof wij zelf moeten kiezen hoe, waar, en met wie we leven. 

Alsof we zomaar in de schepping gedropt zijn en ons moeten vermaken totdat we dood gaan. We 

zijn evenwel in de wereld gezonden met een opdracht van God, net zoals Jezus gezonden werd. 

Als je eenmaal vanuit die overtuiging begint te leven, zul je gauw ontdekken wat je opdracht – 

wat je roeping – is”. 

 

Roeping overstijgt een mens en tegelijk raakt het je in het binnenst van je persoon. 

Niemand weet waar deze weg voor jou op uit gaat komen. Het is een onbekende weg, vol van 

risico’s, twijfels en plezier. Maar niet de onzekerheid is het sleutelwoord. Het sleutelwoord is het 

vertrouwen en de hoop, dat het leven in goede handen is.  

God zal met je gaan als je roeping voelt en volgt. Elke harteklop van je weg.  

Sttt. Hoor je het?    

Amen 


