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Vrede aan alle mensen 
van goede wil. 

En wie is dat niet?
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Dierbare lezer,

We leven in ons bisdom in een periode van 
afwachting van een nieuwe bisschop. Een 
spannende tijd! Wie zal daartoe geroepen 
worden? Wie zal op die uitnodiging ja zeggen? 
Het hele volk van Limburg wacht met blijde 
verwachting… Een roeping en het antwoord 
daarop zijn zo veel meer dan alleen een 
persoonlijke zaak… God roept nooit zomaar 
mensen voor zichzelf. De consequentie van 
iemands antwoord op de roepstem van de 
Heer heeft altijd gevolgen voor de mensen 
die God in gedachten had toen hij riep… 
als je zijn stem niet hoort, noch een positief 
antwoord geeft, kan dat zelfs desastreus zijn 
voor de mensen voor wie je gezonden zou 
zijn… Ze leren God en de Blijde Boodschap 
niet of slechts later kennen… bidden we voor een goede, heilige Bisschop! 

Bidden we dat mensen die roepstem verstaan en er volmondig ja op zeggen! 

Dank voor uw ondersteuning van het roepingenwerk. Ook u bent geroepen 
uw steentje bij te dragen in gebed, offer, actie en als het kan ook financiële 
ondersteuning. Heel hartelijk dank! 

Een heel zalig kerstfeest toegewenst,

+ Everard de Jong
Hulpbisschop van Roermond

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
De diocesaan administrator - die tot aan de benoeming van een nieuwe 

bisschop het bisdom Roermond bestuurt - en de hulpbisschop, nodigen u 

van harte uit voor hun Nieuwjaarsreceptie op maandag 1 januari 2018, van 

13.30 – 15.00 uur in het bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond.
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Bericht Van Zijn Heiligheid Paus Franciscus
Voor roepingenzondag 2018 

Aanstaande oktober zal de vijftien-
de gewone algemene vergadering 
van de Synode van de bisschoppen 
bijeenkomen om het thema van de 
jongeren te bespreken, in het bijzon-
der de relatie tussen jongeren, geloof 
en roeping. Daar zullen we een kans 
krijgen om dieper te bestuderen hoe, 
in het centrum van ons leven, de 
oproep staat tot vreugde, die God 
tot ons richt, en hoe dit “Gods plan 
voor mannen en vrouwen in elke tijd” 
is (Bisschoppensynode, XV gewone 
algemene vergadering: Jongeren, 
Geloof en Onderscheiding van roe-
ping, introductie).

De Vijfenvijftigste Werelddag van 
het gebed voor roepingen verkondigt 
dit goede nieuws nogmaals op een 
beslissende manier. Wij zijn geen 
slachtoffers van toeval of geveegd 
in een reeks van niet-verbonden ge-
beurtenissen; integendeel, ons leven 
en onze aanwezigheid in deze wereld 
zijn de vrucht van een goddelijke 
roeping!

Zelfs temidden van deze moeilijke 
tijden, herinnert het mysterie van de 
Incarnatie ons eraan dat God ons 
constant tegemoet komt om ons te 
ontmoeten. Hij is God-met-ons, die 
langs de vaak stoffige paden van 

Beste broeders en zusters,
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ons leven loopt. Hij kent ons angstig 
verlangen naar liefde en hij roept ons 
op tot vreugde. In de diversiteit en 
het unieke karakter van elke roeping, 
persoonlijk en kerkelijk, is er behoefte 
om te luisteren, te onderscheiden en 
te leven naar dit woord dat vanuit de 
hemel tot ons roept, en terwijl het ons 
in staat stelt onze talenten te ontwik-
kelen, ons tot instrumenten van heil 
maakt in de wereld en ons leidt ons 
naar volledig geluk.

Deze drie aspecten – luisteren, on-
derscheiden en leven – waren ook 
aanwezig aan het begin van Jezus’ 
eigen zending, toen Hij na zijn tijd van 
gebed en worsteling in de woestijn, 
zijn synagoge van Nazareth bezocht. 
Daar luisterde hij naar het woord, 
onderscheidde de inhoud van de 
missie die Hem door de Vader was 
toevertrouwd, en verkondigde dat Hij 
gekomen was om het “vandaag” te 
volbrengen ( Lc 4: 16-21).

Luisteren
De roep van de Heer – laten we het 
vanaf het begin zeggen – is niet zo 
duidelijk als al die dingen die we in 
onze dagelijkse ervaring kunnen 
horen, zien of aanraken. God komt 
stil en discreet, zonder onze vrijheid 
aan te tasten. Zo kan het gebeuren 
dat zijn stem wordt overstemd door 
de vele zorgen en belangen die onze 
geesten en harten vullen.

We moeten dan leren hoe we zorg-
vuldig naar zijn woord en het verhaal 
van zijn leven kunnen luisteren, maar 
ook aandacht te schenken aan de 
details van ons eigen dagelijks leven, 
om te leren hoe we dingen met de 
ogen van het geloof kunnen bekijken, 
en om ons open te stellen voor de 
verrassingen van de Geest. 

We zullen nooit de speciale, persoon-
lijke roeping ontdekken die God voor 
ons in gedachten heeft, als we in 



5

onszelf opgesloten blijven zitten, in 
onze gebruikelijke manier om dingen 
te doen, in de apathie van degenen 
die hun leven vergooien in hun eigen 
kleine wereld. We zouden zo de kans 
verliezen om groots te dromen en om 
onze rol te spelen in het unieke en 
originele verhaal dat God met ons 
wil schrijven.

Ook Jezus werd geroepen en ge-
stuurd. Daarom moest Hij zich in 
stilte bezinnen. Hij luisterde naar en 
las het woord in de synagoge, en met 
het licht en de kracht van de Heilige 
Geest onthulde Hij de volledige bete-
kenis ervan, met verwijzing naar zijn 
eigen persoon en de geschiedenis 
van het volk van Israël.

Tegenwoordig wordt luisteren steeds 
moeilijker, ondergedompeld zoals we 
zijn in een maatschappij vol lawaai, 
overgestimuleerd en gebombardeerd 
door informatie. Het geluid van 
buiten, dat in onze steden en buur-
ten soms de overhand heeft, gaat 
vaak gepaard met onze innerlijke 
verstrooiing en verwarring. Dit voor-
komt dat we pauzeren en genieten 
van de smaak van de contemplatie, 
terwijl we sereen reflecteren op de 
gebeurtenissen van ons leven, met 
vertrouwen op Gods liefdevolle plan 
naar ons werk gaan en een vrucht-
bare onderscheiding maken. Maar 
zoals we weten, komt het koninkrijk 
van God rustig en onopvallend (zie 

Lc 17:21), en we kunnen alleen zijn 
zaden verzamelen wanneer we, zoals 
de profeet Elia, de diepten van onze 
ziel binnengaan en openstaan voor 
de onmerkbaar gefluister van de 
goddelijke bries (zie 1 Kg 19: 11-13).

Onderscheiden
Wanneer Jezus in de synagoge van 
Nazareth de passage van de profeet 
Jesaja voorleest, onderscheidt hij de 
inhoud van de missie waarvoor hij is 
uitgezonden en geeft Hij deze aan 
degenen die op de Messias wacht-
ten: “De geest des Heren is over mij 
gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. 
Hij heeft mij gezonden om aan armen 
de Blijde Boodschap te brengen, aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken, en aan blinden, dat zij zullen 
zien; om verdrukten te laten gaan 
in vrijheid, om een genadejaar af te 
kondigen van de Heer “(Lc 4: 18-19).

Op dezelfde manier kan ieder van 
ons zijn of haar eigen roeping alleen 
ontdekken door middel van spirituele 
onderscheiding. Dit is “een proces 
waarbij een persoon fundamentele 
keuzes maakt, in dialoog met de 
Heer en luisterend naar de stem van 
de Geest, te beginnen met de keuze 
van iemands levensstaat” (Bisschop-
pensynode, XV Gewone algemene 
bijeenkomst: Jongeren, geloof en 
onderscheiding van roeping, II,2).
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Zo komen we erachter dat christelijke 
roeping altijd een profetische dimen-
sie heeft. De Schriften vertellen ons 
dat de profeten naar de mensen zijn 
gestuurd in situaties van grote mate-
riële onzekerheid en geestelijke en 
morele crises, om in Gods naam een 
boodschap van bekering, hoop en 
troost aan te bieden. Als een wervel-
wind verontrust de profeet de valse 
rust van gewetens die het woord des 
Heren vergeten zijn. Hij onderscheidt 
gebeurtenissen in het licht van Gods 
belofte en stelt mensen in staat om 
een glimp op te vangen van de te-
kenen van de dageraad temidden 
van de donkere schaduwen van de 
geschiedenis.

Ook vandaag hebben we een grote 
behoefte aan onderscheiding en pro-

fetie. We moeten weerstand bieden 
aan de verleidingen van ideologie en 
negativiteit en in onze relatie met de 
Heer de plaatsen, de middelen en 
situaties ontdekken waardoor Hij ons 
oproept. Elke christen zou moeten 
groeien in het vermogen om “in zijn” 
leven te lezen, en om te begrijpen 
waar en waartoe hij of zij wordt ge-
roepen door de Heer, om zijn missie 
voort te zetten.

Leven
Ten slotte kondigt Jezus de nieuw-
heid van het huidige uur aan, dat 
velen zal enthousiasmeren en het 
hart van anderen zal verharden. De 
volheid van de tijd is gekomen, en hij 
is de Messias die door Jesaja is uitge-
roepen en gezalfd om gevangenen te 



7

bevrijden, om de blinden te herstellen 
en de barmhartige liefde van God aan 
elk schepsel te verkondigen. Inder-
daad, Jezus zegt: “’Het Schriftwoord 
dat gij zojuist gehoord hebt, is thans 
in vervulling gegaan” ( Lc 4:21).

De vreugde van het Evangelie, die 
ons openstelt voor het ontmoeten van 
God en onze broeders en zusters, 
gaat niet samen met onze traagheid 
en onze luiheid. Het zal ons hart niet 
vervullen als we bij het raam blijven 
staan met het excuus om te wachten 
op het juiste moment, zonder juist 
deze dag het risico te accepteren om 
een beslissing te nemen. Roeping is 
vandaag! De christelijke missie is nu! 
Ieder van ons wordt geroepen – of het 
nu gaat om het leven in het huwelijk, 
het priesterlijke leven in het kerkelijk 
ambt of een leven van speciale toe-
wijding – om een getuige van de Heer 
te worden, hier en nu.

Dit “heden”, dat Jezus verkondigde, 
verzekert ons dat God doorgaat met 
“naar beneden komen” om onze 
menselijke familie te redden en om 
ons deelgenoten te laten zijn van zijn 
missie. De Heer blijft anderen roepen 
om met Hem te leven en Hem te 
volgen in een relatie van bijzondere 
nabijheid. Hij blijft anderen roepen 
om Hem direct te dienen. Als Hij ons 
laat beseffen dat Hij ons roept om ons 
volledig te wijden aan zijn koninkrijk, 
dan zouden we geen angst moeten 

hebben! Het is mooi – en een grote 
genade – om volledig en voor eeuwig 
aan God toegewijd te zijn en aan de 
dienst aan onze broeders en zusters.

Vandaag blijft de Heer anderen roe-
pen om Hem te volgen. We moeten 
niet wachten tot we perfect zijn om 
te reageren met ons edelmoedige 
“ja”, noch bang zijn voor onze be-
perkingen en zonden, maar in plaats 
daarvan ons hart openen voor de 
stem van de Heer. Om naar die stem 
te luisteren, om onze persoonlijke 
missie in de Kerk en de wereld te 
onderscheiden, en het uiteindelijk te 
leven in het heden dat God ons geeft.

Moge de allerheiligste Maagd Maria, 
die – als een jonge vrouw die in de 
vergetelheid leefde –, het Woord van 
God hoorde, accepteerde, en ervoer 
hoe het Woord van God Vlees werd, 
ons beschermen en ons altijd verge-
zellen op onze reis.

Vanuit het Vaticaan, 3 december 2017 
Eerste zondag van de advent 
Franciscus
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- De roeping van de Twaalf. God is degene die roept, en de genade geeft te 
volharden. - In de vervulling van zijn roeping verheerlijkt de mens God en 
vindt hij de grootheid van zijn leven. Christus heeft ons allen geroepen om 
Hem te volgen, te imiteren en bekend te maken. - Trouw aan de persoonlijke 
roeping die we van God hebben ontvangen.

14.1 Na een nacht in gebed door-
gebracht te hebben1, koos Jezus 
de twaalf apostelen uit om Hem te 
vergezellen en later zijn zending op 
aarde voort te zetten. De evangelis-
ten hebben hun namen opgetekend, 
en vandaag worden we aan hen 
herinnerd in het evangelie van de 
heilige mis.2 Ze hadden hun Meester 
reeds verscheidene maanden lang 
samen met andere leerlingen over de 

wegen van Palestina gevolgd, bereid 
zichzelf zonder voorbehoud aan Hem 
te geven. Nu worden ze het voorwerp 
van een heel bijzondere voorliefde.
Door deze uitverkiezing legt de Heer 
het fundament van zijn Kerk: deze 
twaalf mannen zijn als het ware de 
twaalf aartsvaders van het nieuwe 
volk van God, zijn Kerk. Dit nieuwe 
volk wordt niet meer gevormd door 
afstamming naar het vlees, zoals 

De roeping tot heiligheid
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Israël was gevormd, maar door een 
geestelijke afstamming. Waarom viel 
deze mannen zo’n grote gunst van 
Godswege ten deel? Waarom juist 
zij en niet anderen? Het heeft geen 
zin om te vragen naar het waarom. 
De Heer heeft hen eenvoudigweg 
geroepen; en in deze volledig vrije 
keuze van Christus – Hij riep tot zich 
die Hij zelf wilde – ligt hun eer en 
het wezen van hun roeping. “Niet 
gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u.”3 
De uitverkiezing is altijd Gods zaak. 
De apostelen hadden zich niet on-
derscheiden door wijsheid, macht, 
voornaamheid...; het zijn heel gewo-
ne, normale mannen die met geloof 
en edelmoedigheid de roepstem van 
Jezus hebben beantwoord.
Christus kiest de zijnen uit, en deze 
roeping is de enige titel die ze be-
zitten. Om het gezag waarmee Hij 
onderricht geeft en de gelovigen 
vermaant, te onderstrepen, begint 
Sint-Paulus bijvoorbeeld zijn brieven 
vaak als volgt: “Van Paulus, dienst-
knecht van Christus Jezus, door 
Gods roeping apostel, bestemd voor 
de dienst van het evangelie.”4 Ge-
roepen en uitverkoren niet vanwege 
mensen noch door een mens, maar 
door Jezus Christus en God de Va-
der.5 In heel zijn betoog is deze wer-
kelijkheid aanwezig: de uitverkiezing 
van Godswege.
Jezus roept met gezag en tegelijker-
tijd met tederheid, zoals Jahwe zijn 
profeten en gezondenen riep: Mozes, 

Samuel, Jesaja... De geroepenen 
verdienden geenszins de roeping 
waarvoor ze uitverkoren werden, 
noch vanwege hun goede gedrag 
noch om hun persoonlijke kwalitei-
ten. De heilige Paulus zegt het heel 
uitdrukkelijk: “Hij heeft ons geroepen 
met een heilige roeping, niet op grond 
van onze verdiensten, maar volgens 
het vrije besluit van zijn genade.”6 
Sterker nog, om Hem te dienen en 
zijn werken uit te voeren, roept God 
meestal mensen met deugden en 
kwaliteiten die uiterst gering zijn en 
in geen verhouding staan tot hetgeen 
zij met Gods hulp zullen volbrengen. 
“Denkt maar aan uw eigen roeping, 
broeders. Naar menselijke maatstaf 
waren er niet velen geleerd.”7 De 
Heer roept ook ons om zijn ver-
lossingswerk in de wereld voort te 
zetten. We moeten niet verrast en 
nog minder ontmoedigd worden door 
onze zwakheid, of de wanverhouding 
tussen onze capaciteiten en de taak 
die God ons opdraagt. Hij zorgt altijd 
voor de wasdom; Hij vraagt van ons 
slechts onze goede wil en de be-
scheiden hulp die onze handen Hem 
kunnen geven.

14.2 Hij riep tot zich die Hij zelf wil-
de. Een roeping is altijd, en in de 
eerste plaats, een uitverkiezing door 
God, ongeacht de omstandigheden 
op het moment dat we zijn keuze 
aanvaardden. Daarom mag een 
eenmaal ontvangen roeping nooit 
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herzien worden, kan er niet over ge-
discussieerd worden met menselijke 
redeneringen, omdat die altijd te 
armzalig en kortzichtig zijn. God geeft 
altijd de genade die we nodig hebben 
om te volharden, want – zoals de 
heilige Thomas leert – God bereidt 
degenen die Hij uitkiest voor een 
zending, voor en rust hen uit, opdat 
ze geschikt zijn datgene te vervullen 
waartoe ze gekozen werden.8 In de 
vervulling van deze zending ontdekt 
de mens de ware grootheid van zijn 
leven, “omdat de goddelijke roeping 
en, in laatste instantie, Gods openba-
ring van het mysterie van zijn wezen, 
tegelijkertijd een woord is dat de zin 
en het wezen van het leven van de 
mens ontsluiert. Door het vernemen 
en aanvaarden van Gods woord komt 
de mens tot het begrip van zichzelf, 
en derhalve tot het verwerven van 
een innerlijke samenhang in zijn we-

zen [...]. Vandaar dat de krachtigste 
houding tegenover mijzelf, de meest 
volledige eerlijkheid en samenhang 
in mijn eigen wezen, plaatsvinden in 
mijn verplichting tegenover God die 
roept.”9 Trouw zijn aan onze roeping 
is trouw zijn aan God, aan de zending 
waarmee Hij ons belast en waarvoor 
we geschapen zijn: de concrete en 
persoonlijke wijze om God te ver-
heerlijken.

Voor de Twaalf begon die dag een 
nieuw leven aan Christus’ zijde. Een 
van hen, Judas, bleef niet trouw, 
ofschoon hij uitdrukkelijk was uitge-
kozen. De anderen zullen zich in de 
loop van de tijd dat moment waarop 
ze uitgekozen werden, herinnerd 
hebben als het meest transcenden-
tale van hun leven. De Heer wilde 
zich van deze mensen bedienen, 
hoewel niemand van hen, vanuit 
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menselijk oogpunt gezien, over de 
vereiste kwaliteiten beschikte voor 
zo’n vérstrekkende taak. Maar zij 
waren volgzaam en ontvingen de 
benodigde genaden, en heel bijzon-
dere zorg van God. Daarom zouden 
zij de zending die God hen gegeven 
had, tot voltooiing brengen, tot aan 
het einde der aarde.

Ook in onze tijd roept God zijn 
apostelen om bij Hem te zijn (het 
ontvangen van de sacramenten en 
het gebedsleven, een innige en die-
pe omgang met Hem, persoonlijke 
heiligheid), en Hij zendt hen uit om te 
prediken (apostolaat in alle milieus). 
En, hoewel de Meester sommigen op 
een specifieke manier roept, draagt 
het christelijk leven van elke gelovige, 
zelfs het meest gewone en alledaag-
se, een bijzondere roeping in zich 
mee: een uitnodiging om Christus 
te volgen door een nieuw leven te 
leiden, waarvan Hij de sleutel bezit: 
“Als iemand Mij wil volgen...”10 De 
eerste christenen beschouwden hun 
hoedanigheid steeds als de vrucht 
van een goddelijke roeping: de ge-
doopten van Rome of Korinthe zijn 
de heiligen door roeping11.
Op de een of andere manier heeft 
Christus ons allen geroepen om Hem 
van nabij te volgen, Hem te imiteren 
en Hem bekend te maken, door zijn 
verlossingswerk in de wereld tegen-
woordig te stellen tot Hij wederkeert: 
“Alle christengelovigen, tot welke 

stand of staat zij ook behoren, zijn 
geroepen tot de volheid van het 
christelijk leven en de volmaaktheid 
van de liefde. Zelfs in de aardse sa-
menleving bevordert deze heiligheid 
een meer menswaardige leefwijze.”12 
Deze volheid van het christelijk leven 
vraagt heldhaftigheid in de beleving 
van de deugden; zij zal met name 
duidelijk worden in omstandigheden, 
waarin de levensstijl of de doeleinden 
die velen zich in hun leven hebben 
gesteld, ver van het christelijk ideaal 
afstaan. De Heer wil dat wij ‘heilig’ 
zijn, in de strikte zin van het woord, 
temidden van onze bezigheden, met 
een vreugdevolle, aantrekkelijke 
heiligheid die ook anderen tot een 
ontmoeting met Christus brengt. Hij 
geeft ons de noodzakelijke kracht 
en hulp. Deze middelen die de Heer 
aan allen verleent om Hem te volgen 
en Hem trouw te blijven – en het zou 
vermetelheid zijn er geen gebruik 
van te maken – zijn heel bijzonder 
nodig, wanneer God roept tot een 
apostolisch celibaat temidden van 
die aardse taken.
Laten we vaak tot Jezus zeggen, 
dat Hij op ons kan rekenen, op onze 
goede wil om Hem te volgen, waar 
we ons ook bevinden: zonder beper-
kingen, onvoorwaardelijk.

14.3 De ontdekking van de per-
soonlijke roeping is het belangrijkste 
moment van heel het bestaan. Van 
het trouwe antwoord op deze op-
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roep hangt ons eigen geluk en dat 
van vele anderen af. God schept 
ons, bereidt ons voor en roept ons 
volgens een goddelijk plan. “Als er 
zoveel christenen zijn tegenwoordig 
die leven zonder enig doel of enige 
diepte, en van alle kanten worden 
ingesloten door hun kortzichtigheid, 
dan komt dat vooral voort uit een 
gebrek aan een helder bewustzijn 
omtrent de eigen individuele grond 
voor hun wezen en bestaan [...]. Wat 
een mens opheft en hem zijn eigen 
ware persoonlijkheid geeft, is het 
besef van zijn eigen persoonlijke taak 
in de wereld. Dit is het dat het leven 
vult en het betekenis geeft.”13

Onze eerste beslissing Christus te 
volgen, vormt het fundament voor 
vele andere antwoorden in de loop 
van ons leven. Trouw wordt dag in 
dag uit opgebouwd, gewoonlijk in za-

ken die weinig transcendent lijken, in 
de kleine, dagelijkse verplichtingen, 
als we alles verwerpen, wat het es-
sentiële in ons leven vormt, schade 
kan toebrengen.
Het is niet voldoende enkel onze 
roeping intact te houden. Het is nodig 
ze steeds weer te vernieuwen en ze 
voortdurend opnieuw te bevestigen: 
als dit gemakkelijk lijkt, maar ook op 
momenten waarop het allemaal veel 
moeite kost, wanneer de aanvallen 
van de wereld, van de duivel of 
van het vlees zich met volle kracht 
openbaren. We zullen altijd alle hulp 
ontvangen die we nodig hebben om 
trouw te blijven. Hoe groter de moei-
lijkheden, hoe meer genade. En door 
een duidelijk bepaalde ascetische 
strijd – met een heel concreet per-
soonlijk gewetensonderzoek – groeit 
en versterkt zich mettertijd de liefde, 
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en wordt onze zelfovergave, ver van 
alle routine, bewuster en rijper. “Het 
gaat hier niet om groei in het kwanti-
tatieve, zoals die van een stapel hooi, 
maar in kwaliteit, zoals wanneer de 
hitte intensiever wordt, of zoals wan-
neer de wetenschap, ook zonder tot 
nieuwe conclusies te komen, verder 
doordringt, dieper gaat, meer eenheid 
en zekerheid brengt. Aldus neigt de 
liefde tot een volmaakter, zuiverder, 
inniger beminnen van God boven 
alles, van de naasten en van onszelf, 
opdat we God verheerlijken in de tijd 
en in de eeuwigheid.”14 Dàt is de groei 
die God van ons vraagt.
Zich inspannen om te groeien in hei-
ligheid, in liefde voor Christus en voor 
alle mensen omwille van Christus, 
betekent de trouw veilig te stellen, en 
derhalve de vreugde, de liefde, en een 
zinvol leven.
De heilige Paulus bediende zich van 
een vergelijking uit de wedstrijden 
in het stadion, om uit te leggen dat 
de ascetische strijd van een christen 
vreugdevol moet zijn, een echte bo-
vennatuurlijke sport. Overwegend dat 
hij nog niet de volmaaktheid bereikt 
heeft, vecht de apostel om de be-
loofde beloning te krijgen: “Alleen dit: 
vergetend wat achter mij ligt, mij uit-
strekkend naar wat voor me ligt, storm 
ik af op het doel: de prijs van Gods 
hemelse roeping.”15 Vanaf het mo-
ment dat Christus in zijn leven kwam 
toen hij op weg was naar Damascus, 
spande hij zich met al zijn krachten in 

om Hem te zoeken, Hem te beminnen 
en Hem te dienen. Hetzelfde hebben 
de apostelen gedaan vanaf die dag 
dat Jezus voorbij kwam en hen riep. 
Op dat ogenblik verdwenen weliswaar 
hun gebreken niet, maar dag na dag 
volgden zij de Meester in een gestadig 
groeiende vriendschap, en ze bleven 
trouw. Dit moeten ook wij doen: da-
gelijks aan de genade beantwoorden 
die we ontvangen, elke dag trouw zijn. 
Zó zullen wij ons doel bereiken, waar 
Christus op ons wacht.

Met toestemming overgenomen uit: Spre-
ken met God (Utrecht: Uitgeverij de Boog), 
deel 4, Tweede week, vrijdag (http://www.
deboog.nl/Roeping-tot-heiligheid.html) 

1  Vgl. Lc 6,12
2  Vgl. Mc 3,13-19
3  Joh 15,16
4  Rom 1,1
5  Gal 1,1
6  2 Tim 1,9
7  1 Kor 1,26
8  Vgl. H. THOMAS VAN AQUINO, Summa Theologiae, III, 

27,4
9  P. RODRÍGUEZ, Work, Contemplation
10  Mt 16,24
11  Rom 1,1-7; 2 Kor 1,1
12  VATICANUM II, Dogm. const. Lumen gentium, 40
13  F. SUÁREZ, Maria van Nazareth, Colomba, Oegstgeest 

1989, bl. 66-67
14  R. GARRIGOU-LAGRANGE O.P., De Moeder van de 

Verlosser
15  Fil 3,13-14
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Laat ik beginnen met aan te geven 
dat het verhaal van mijn roeping niet 
spectaculair is. 

Geen verschijning en ook geen dui-
delijk aanwijsbaar moment. Iets meer 
dan 30 jaar geleden besloot ik om 
naar Rolduc te gaan. Daar gingen 
een paar jaar zoeken aan vooraf. 
“Ik denk dat God van mij vraagt om 
priester te worden.” Ik wist het niet 
zeker en wilde het zelf nog niet zo. 

Geboren in 1967 in Sittard werd ik 
daar in het Ziekenhuis gedoopt door 
Rector Fons Castermans, de latere 
hulpbisschop van Roermond. Vanaf 
mijn eerste levensweek totdat ik naar 
Rolduc ging, woonde ik in Susteren. 

In Sittard volgde ik de MTS elektroni-
ca en na het behalen van het diploma 
begon ik aan de HTS in Heerlen. Toen 
werd mij duidelijk: “Dit is het niet.”

Roepingsverhaal van Jack Honings,
pastoor in Maastricht
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Kerk en geloof waren thuis vanzelf-
sprekend. Mijn moeder leerde mij 
bidden. Van de catechese op de 
basisschool herinner ik mij helemaal 
niets.

Nu terugkijkend hebben mijn ouders 
het grote fundament gelegd waarop 
mijn roeping kon gedijen. 
Wie ben ik? Waarom leef ik? Op die 
vragen gaven mijn ouders mij een 
gelovig antwoord. De lieve Heer was 
thuis aanwezig. Ik was misdienaar al 
die jaren in Susteren. Maar dat waren 
er zoveel. De parochie in Susteren 
kreeg ineens een jonge kapelaan, nu 
mijn collega pastoor Alain Tardier in 
Maastricht. En ik dacht als puber: “O, 
ook jonge mannen kunnen priester 
worden.” 

En er gebeurden meer van die din-
gen. Een plaatsgenoot ging naar het 
seminarie, ik werd wat ouder en ging 
de Bijbel lezen. Maar dat was verder 
nog niet veel bijzonders. Mijn grootste 
passie was muziek. De harmonie in 
Susteren was mijn grootste hobby. Ik 
volgde de muziekschool in Thorn en 
daar ging toch, achteraf, zo zie ik het 
nu, mijn ziel open voor wat mooi is, 
voor wat het hart verheft boven het 
alledaagse. Je zou het kunst kunnen 
noemen, maar ook ontstond daar 
wat meer gevoeligheid voor alles 
wat de ziel beweegt. Ik kreeg via de 
misdienaars een uitnodiging voor een 
jongerenreis naar Rome. 

De ontmoeting met Paus Johannes 
Paulus II maakte veel los. Als ik een 
persoon moet aanwijzen die in mijn 
roeping van doorslaggevende be-
tekenis is geweest, dan is het deze 
heilige Paus. 
Hij maakte een diepe indruk op mij. 
Geen enkele andere Paus heeft na-
dien méér indruk gemaakt. Ook later 
op het seminarie mocht ik hem meer-
dere malen persoonlijk ontmoeten. 
Hij zegende mijn kelk.

In Paus Johannes Paulus II zag ik 
Jezus Christus midden onder ons. 
Een andere grote betekenis had Pa-
ter Piet Penning de Vries S.J. voor 
mij. Hij heeft mij op Rolduc vele jaren 
geholpen om de weg te vinden. 
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Eenmaal op Rolduc viel een last van 
me af. Ik had een keuze gemaakt en 
voelde dat het goed was. Centraal 
stond voor mij: “Uw wil geschiede op 
aarde zoals in de hemel.” Ik voelde 
diep van binnen dat God mij vroeg 
om priester te worden. 

Ik wil het niet maar Hij wil het. Dat is 
denk ik de kern. Het was soms een 
worsteling. En nog steeds. Ik heb 
nooit zoiets gehad van “O, wat wil 
ik toch zielsgraag priester worden” 
maar het was vooral: “Hij vraagt dit 
van mij en ik zal proberen me daar 
aan over te geven.” 

Ik ben helemaal niet priester gewor-
den omdat ik graag met een kazuifel 
rondloop. Diep van binnen heb ik er 

nooit meer aan getwijfeld: God vraagt 
dit van mij. Waarom? Dat kan ik nie-
mand uitleggen. Het is voor mijzelf 
ook een mysterie. Waarom ik? Er 
zijn veel betere kandidaten voor het 
priesterschap, mannen met meer 
talenten, met méér inzet of met een 
heiliger leven. 

Op Rolduc heb ik een prachtige tijd 
beleefd. Het waren jaren waar ik 
nu heel positief aan terugdenk. De 
studie was voor mij belangrijk maar 
niet de hoofdzaak. En zo zie ik het 
nog steeds. 

Natuurlijk moet je als priester intel-
lectuele bagage hebben. Maar vooral 
zag ik het als vorming, je wordt vol-
wassen en kreeg in de rust van Rol-
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duc de gelegenheid om te groeien. 
Er was tijd voor studie, voor gebed, 
maar ook voor sport en muziek. 

Je ontdekt dat de Kerk ook schaduw-
kanten heeft en ziet veel vrienden 
vertrekken. Het maakte mij uitein-
delijk ook sterker. “Waarom wordt ik 
priester?” Daar heb ik mijn levenlang 
maar één antwoord op kunnen ge-
ven: “Voor Hem en voor Hem alleen”. 
Omdat ik geloof dat Hij het wil. Hij 
vraagt mij dit leven te leiden. Inmid-
dels ben ik ruim 20 jaar priester. Mijn 
beide ouders zijn al meer dan 15 jaar 
overleden. 

Het kerkelijk landschap verdampt in 
rap tempo om me heen en ik vraag 
me soms af: “Waar moet dit naar 
toe?” Het in volle omvang zichtbaar 
worden van het seksueel misbruik 
heeft me boos gemaakt en me diep 
teleurgesteld in mensen van de kerk. 
Maar ook doen beseffen dat de Kerk 
kleiner moet worden en Jezus Chris-
tus groter. 

Het gaat om Hem en niet om wat 
mensen ervan gemaakt hebben. 
Op de dag van mijn 50e verjaardag 
mocht ik een slachtoffer van seksueel 
misbruik helpen op haar weg naar 
genezing.  En dat ook nog tijdens 
een laatste heilige Mis in een kerk 
die aan de eredienst werd onttrok-
ken. Toen besefte ik: “Al zou ik alleen 
maar priester zijn geworden om deze 
mevrouw te helpen op haar weg, om 
iets te offeren voor wat haar is aan-
gedaan, dan zou mijn priesterschap 
al zinvol zijn.” 

Op dit moment ben ik pastoor in Wol-
der, Daalhof en Mariaberg. Waarom 
God mij hier naar toe gestuurd heeft? 
Daar ben ik tamelijk nuchter in. De 
vicaris-generaal zocht een pastoor 
voor hier. Of het Gods wil is? Waarom 
niet? Fons Castermans uit Wolder 
heeft mij toch gedoopt? 

Jack Honings
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VRUCHT VAN ONS ROEPINGENGEBED

Op 28 oktober werd in de kathedraal in Roermond door hulpbisschop Everard 
de Jong een nieuwe diaken voor ons bisdom gewijd. Het is Slaven Brajkovic 
van de beweging van de Neocatechumenale Weg. Brajkovic komt uit Kroa-
tië en woont al enkele jaren in Limburg. Hij woonde in het grootseminarie 
Redemptoris Mater in Cadier en Keer en volgt de priesteropleiding aan het 
grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Deo Volente zal hij over enige tijd de 
priesterwijding zal ontvangen. Brajkovic is zijn pastorale dienstwerk als ka-
pelaan begonnen in verschillende parochies in Maastricht, waar hij nu woont. 
Hij is een vrucht van uw niet aflatende gebed om roepingen. 
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ROEPINGENGEBEDSINTENTIES

Gebedsintentie Februari 
Voor de katholieke scholen. Dat er leerkrach-
ten mogen zijn die de schoonheid van het ge-
roepen zijn zo onder woorden brengen dat de 
kinderen en jongeren er door geraakt worden.

Gebedsintentie Maart 
Voor de media. Dat het goede voorbeeld van 
priesters, diakens en religieuzen op een posi-
tieve en inspirerende wijze onder de aandacht 
gebracht mag worden.

Gebedsintentie Januari
Voor de gezinnen. Dat er een echt roepingen-
klimaat moge heersten



Zorg voor Roepingen verschijnt 4x per jaar.

Uitgave: DPD-Bisdom Roermond, 
 afdeling Roeping en levensoriëntatie

Adres: Swalmerstraat 100
 6041 CZ  Roermond
T: (0475) 386 892
E: roepingen@bisdom-roermond.nl
W: www.bisdom-roermond.nl

COLOFONLid worden?
Bent u nog geen lid van het ge-
bedsapostolaat en wilt u graag dit 
contactblad ontvangen? 
Neem dan contact op met de afde-
ling Roeping en Levensoriëntatie 
van het bisdom Roermond via tele-
foonnummer (0475) 386892 of mail: 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl 

Bid mee!

Dit contactblad wordt u gratis aangereikt. 
Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt natuurlijk altijd op prijs 
gesteld!  Het  banknummer is: NL28ABNA0231400152 ten name van 
bisdom Roermond - Roeping en Levensoriëntatie

Gebedsuur voor Roepingen

T: +31 (0)46-4421282 / E: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org / W: www.hetwerk-fso.org

Van harte nodigen we u uit voor het maande-
lijks GEBEDSUUR VOOR ROEPINGEN op:

Zondag 7 januari
Mgr. Dr. Hamans

Zondag 4 februari
Pater Simon de Keukelaere f.s.o.

Zondag 4 maart
Pater Zbigniew Opyd omi, pastoor in Genk

Om 16.00 uur in de parochiekerk St. Clemens, Wilmenweg 1 te Merkelbeek.
Aansluitend om 17.00 uur bent u van harte welkom in ons huis ‘Het Korenveld’, 
Wilmenweg 1A te Merkelbeek voor een kopje koffie/thee.

De zusters van de geestelijke Familie ‘Het Werk’


