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Preek 14 januari 2018 (P. Matthias Kramm SJ) 

 

First: Dutch Version, second: English Version 

 

Wanneer we het woord "roeping" horen, denken we vaak aan een roeping tot een 

spirituele levenswijze, die van een priester, een religieuze zuster of een monnik. 

En toch zien we in het evangelie dat Jezus mensen uit alle levenswijzen en banen 

roept om hem te volgen: naast Simon Petrus, een visser, zijn er Mattheüs, een 

tollenaar, en Lucas, een dokter. Niet te vergeten Priscilla, die samen met haar man 

Aquila tenten maakt, diacones Phoebe en de vele vrouwen in Jezus's groep van 

volgelingen die zich wijdden aan het huishouden en de opvoeding van kinderen. 

In de Bijbel vinden we twee verschillende soorten roepingen. Er is de spontane 

dramatische roeping, zoals in het geval van Paulus: op weg naar Damascus schijnt 

plotseling een helder licht op hem, hij valt op de grond en hoort een stem: "Saul, 

Saul, waarom vervolg je mij?“ Hetzelfde in het roepingsverhaal van Samuel: 

Plotseling hoort de jongen de stem van God. 

Aan de andere kant is er de geleidelijke roeping die door relaties wordt 

overgedragen, zoals in het geval van Simon Petrus. Andreas, zijn broer, had Jezus 

ontmoet en was diep onder de indruk van hem. Dan vertelt hij Petrus: "Wij hebben 

de Messias gezien". Zo wordt Petrus door zijn broer naar Jezus geleid. Er is geen 

groot moment, geen stem vanuit de hemel, geen plotselinge tranenrijke bekering. 

Petrus vertrouwt in eerste instantie op zijn broer en volgt zijn advies. Maar 

Andreas heeft al eerder een soortgelijke ervaring gehad. In zijn geval was het zijn 

leraar Johannes de Doper die zijn aandacht had gevestigd op Jezus. En zijn 

roeping was allesbehalve duidelijk. In eerste instantie noemt Andreas Jezus 

slechts rabbi, dat betekent „leraar“. Pas nadat hij zijn uitnodiging "Kom en zie" 

heeft gevolgd en na een lange tijd met hem doorgebracht te hebben, realiseert hij 

zich dat Jezus geen gewone leraar is. Hij is de Messias. 

Ik denk dat voor velen van ons onze roeping niet dramatisch is geweest zoals in 

het geval van Paulus, maar eerder een geleidelijke roeping zoals in het geval van 

Andreas en Petrus. In mijn geval was er ook geen stem uit de hemel. Het waren 

mijn ouders die mij eerst de bijbelse verhalen van Jezus en zijn discipelen 

vertelden. Misschien was het bij u hetzelfde? Of het was een leraar of priester die 

u kon tonen en uitleggen wat Jezus voor ons als mensen betekent. En pas daarna 

ontwikkelde zich geleidelijk een religieuze overtuiging. 

Soms kan men bijna een beetje jaloers zijn op mensen als Paulus, wiens roeping 

blijkbaar zulke helderheid en zekerheid vertoont. De verrezen Jezus spreekt 

rechtstreeks tot hem, wat meer hebt u nodig? En er zijn inderdaad groepen 

evangelische christenen die zo' n bekering als een noodzakelijke voorwaarde voor 

het geloof beschouwen: "Wanneer hebt u Christus ontmoet?“ is hun gebruikelijke 

vraag aan andere medechristenen. 
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Maar in de Bijbel zien we dat er een andere weg bestaat. De roeping van Simon 

is allesbehalve spectaculair en toch blijkt later dat het Jezus zelf was die Hem 

geroepen had. Via een tussenpersoon. Want wanneer Simon Jezus voor het eerst 

ontmoet, kent Jezus hem al. En hij geeft hem de naam waarmee wij hem kennen: 

Kephas, dat betekent: "de rots". Ik neem aan dat Jezus ook een naam en een taak 

heeft voor ieder van ons die tot hem komt. 

Zelfs in het geval van Paulus zou het nogal overhaast zijn om een absolute 

geloofszekerheid te veronderstellen. Na zijn verschijning is hij drie dagen blind 

en weigert hij iets te eten of te drinken. Het kost hem tijd om zijn ervaring te 

verwerken. En ook Samuel bekeert zich niet nadat hij voor het eerst Gods stem 

gehoord heeft. Pas wanneer hij het advies van zijn meester Eli volgt, kan hij zijn 

hart openen en de stem van God begrijpen. Vrouwen en mannen die zo' n 

dramatische roeping ervaren, hebben vaak een tijdje nodig om te begrijpen wat er 

met hen is gebeurd. Het kost tijd om Jezus te leren kennen en de eigen roeping te 

aanvaarden. Zo zijn beide roepingstypen niet zo ver van elkaar verwijderd als het 

op het eerste gezicht lijkt.  

Onze roeping kan dramatisch of geleidelijk zijn geweest. Maar in beide gevallen 

zullen we uiteindelijk op het punt komen waar we ons realiseren dat het Jezus zelf 

was die ons riep. En dat hij ons een naam en een taak heeft gegeven - zoals hij dat 

bij Simon Petrus heeft gedaan. Amen. 
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Homily 14th of January 2018 (P. Matthias Kramm SJ) 

 

When we hear the word "vocation", we often think of a vocation to a rather 

spiritual way of life, that of a priest, religious sister or monk. And yet we see in 

the Gospel that Jesus calls people from all ways of life and professions to follow 

him: next to Simon Peter, a fisherman, we find Matthew, a publican, and Luke, a 

doctor. Not forgetting Priscilla, who together with her husband Aquila practiced 

the craft of tent making, deaconess Phoebe and the many women in Jesus´s flock 

of disciples who devoted themselves to the household and raising children. 

In the Bible we find two different types of vocations. There is the spontaneous 

dramatic vocation, as in the case of Paul: on the way to Damascus, a bright light 

suddenly shines upon him, he falls to the ground and hears a voice: "Saul, Saul, 

why do you persecute me?" The same in the vocation story of Samuel: Suddenly, 

the young boy hears the voice of God. 

On the other hand, there is the gradual vocation mediated by relationships, as in 

the case of Simon Peter. Andrew, his brother, had met Jesus and was deeply 

impressed by him. Then he tells Peter, "We have seen the Messiah!" Thus, Peter 

is led by his brother to Jesus. There is no great moment, no voice from heaven, no 

sudden tearful conversion. Peter initially trusts his brother and follows his advice. 

But Andrew has had a similar experience before. In his case, it was his teacher 

John the Baptist who had made him aware of Jesus. And his vocation was 

anything but clear. At first, Andrew addresses Jesus merely as a rabbi, as a teacher. 

Only after he has followed his invitation "Come and see" and after spending a 

long time with him, he realizes that Jesus is not an ordinary teacher. He´s the 

Messiah. 

I guess that for many of us our vocation has not been the dramatic one as in the 

case of Paul, but rather a gradual one as in the cases of Andrew and Peter. In my 

case, there was no voice from heaven either. It were my parents who first told me 

the biblical stories of Jesus and his disciples. Maybe it was the same with you? Or 

it was a teacher, or a priest, who could show and explain to you what Jesus means 

to us as human beings. And only afterwards a religious conviction gradually 

developed. 

Sometimes one could almost be a little envious of people like Paul, whose 

vocation seems to exhibit such clarity and certainty. The risen Jesus speaks 

directly to him, what more do you need? And there are indeed groups of 

evangelical Christians who consider such a conversion experience a necessary 

condition for faith: "When did you encounter Christ?" is their usual question to 

other fellow Christians. 
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But in the Bible we see that there is another way. The vocation of Simon is 

anything but spectacular and yet it later turns out that it was Jesus Himself who 

had called Him. Via a middleman. Because when Simon meets Jesus for the first 

time, Jesus already knows him. And he gives him the name by which we know 

him: Kephas, which means “the Rock”. I suppose that Jesus also has a name and 

a task for each and every one of us who come to him. 

Even in the case of Paul, it would be rather hasty to assume an absolute certainty 

of faith. After his apparition he is blind for three days, and refuses to eat or drink 

anything. It takes time for him to process his experience. And Samuel does not 

convert either after having heard God´s voice for the first time. Only when he 

follows the advice of his master Eli, he can open his heart and understand the 

voice of God. Women and men who experience such a dramatic vocation often 

need a while in order to understand what has happened to them. It takes time to 

get to know Jesus and to accept one's own vocation. Thus, both vocation types are 

not as far apart from each other as it might seem at first glance.  

Our vocation may have been a dramatic one, happening all of a sudden, or a 

gradual one, being mediated by relationships. But in both cases we will eventually 

come to the point where we realize that it was Jesus Himself who called us. And 

that he has given us a name and a task – as he did with Simon Peter. Amen. 

 


