
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 24 januari 2021  
 
Beste parochiaan, 
 
“Pastor, hebt u roeping?” Die vraag werd mij onverhoeds gesteld. In eerste instantie 
maakte me dat verlegen. Immers, als ik zonder meer ja zeg, kan dat tot het misverstand 
leiden dat ik een rechtstreeks lijntje naar God heb. Maar als ik nee zeg, ben ik niet 
eerlijk. Ik zie mijn weg van geloven en leven uitdrukkelijk  als een vorm geroepen zijn.  
 
Wanneer we in de Bijbel roepingsverhalen lezen, dan lijkt het alsof God mensen bij de 
kladden pakt. Ze worden verrast. Sommigen voelen er niets voor om geroepen te 
worden. Jona slaat op de vlucht, hij vertrekt naar een ver land. Jeremia verzint een 
excuus als God hem een profetentaak toebedeelt. “Ik kan niet goed spreken, ik hakkel!“ 
Zelfs Maria werpt bedenkingen op tegen de engel als die meldt dat zij de moeder van de 
Messias wordt. “Hoe zal dat geschieden?” De leerlingen van Jezus in het Evangelie van 
deze zondag (Marcus 1, 14-20) zijn op de eerste blik probleemloze geroepenen. Ze laten 
terstond hun netten vallen en volgen Jezus! 
 
Ik denk dat wij onze roeping, ons christen-zijn anders beleven, eerder ingebed in de 
situatie waarin op ons een beroep gedaan wordt. De roepende is dan misschien een 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin, of, wie weet, de pastoor! Een roeping, 
een appél laat zich vaak horen als een stem van buiten, die overgenomen wordt door 
een stem van binnen. Ongeveer op de volgende manier: ‘Zou dat niets voor jou zijn?’ 
dat uitgroeit tot: ‘Zou dat niet iets voor mij zijn?’ In die zin roept God nog steeds, op 
allerlei manieren en in allerlei situaties.  
 
De ervaring dat je een gave, een talent hebt en daarmee een opdracht, is een 
roepingsmoment. Dan besef je wie je mag zijn in Gods oog en wat Hij met je voor heeft. 
Het is zaak dat te herkennen en de moed te hebben erop in te gaan. Je kunt je roeping 
immers ook verspelen. Ik denk dat er talloze mensen op de wereld rondlopen die, bij 
God, niet weten wat hun gave en hun opdracht is. Ze herkennen de vraag niet of ze 
hebben misschien niet de durf te antwoorden.  
  
 

 
 

Markt 17, 4901 EP Oosterhout NB 
0162-432339 
info@catharina-parochie.nl 
www.catharina-parochie.nl 



‘Pastor, hebt u roeping?’  
Ja, ik geloof dat ik roeping heb  
en ik hoop dat ik die roeping blijf verstaan  
en erop zal blijven antwoorden.      
 
Pastoor Han Akkermans 
 
 
 

ROEPING 
 

Zr. Immaculata die al vier en dertig jaar  
verlamde oude mensen wast,  
in bed verschoont,  
en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien. 
 
Maar elke ongewassen aap met een bord, dat hij 
vóór dit, of tégen dat is, het verkeer verspert,  
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.  
 
Toch goed dat er een God is. 
 
Gerard Reve  
(1923- 2006) 


