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Rustig je roeping vinden
De ‘jongerensynode’ die 

dit jaar in het Vaticaan 

plaatsvindt, draait om 

het onderscheiden van 

ieders roeping. Maar hoe 

doe je dat eigenlijk? Jos 

Moons bespreekt in snel-

treinvaart drie handvat-

ten voor zoekers én hun 

begeleiders.

Maak kennis met Petra. Ze is 
studente psychologie in Am-
sterdam en komt net terug van 
de Wereldjongerendagen. He-
lemaal ondersteboven is ze, 
van de steun van de grote 
groep mede-jongeren, van de 
momenten van stil gebed, van 
een inspirerende zuster. Aarze-
lend deelt ze dat ze misschien 
wel kloosterlinge wil worden. 
Toen ze haar pastoor dat ver-
telde, reageerde hij juichend, 
maar meer dan op applaus, 
hoopt Petra op hulp. 
Geestelijke begeleiding is wel-
iswaar een ambacht en een 
charisma, maar geen privilege. 
Van meelevende parochiaan 
tot familielid, van pastor tot 
vriend: de dienst van het luis-

teren staat open voor iedereen 
met een gelovig en liefdevol 
hart. Wat kunnen we Petra als 
medegelovigen dan bieden?

1. Rustig aan
Het eerste handvat is: doe rus-
tig aan. Vragen als die van Pe-
tra zijn vaak omgeven met ur-
gentie, net als andere 
roepingachtige keuzes voor bij-
voorbeeld werkveld of een be-
paalde levensstijl. On-
uitgesproken klinkt 
de vraag: zeg me wat 
ik moet doen! Je zou 
daarin mee kunnen 
gaan en samen vurig 
gaan zoeken naar het 
goede antwoord, maar kalmte 
is wijzer. Er is geen haast. Rust 
helpt om helder te denken, en 
God loopt echt niet weg.
Bovendien kun je beter in twee 
fasen werken, zoals met een 
tweetrapsraket. Eerst komt de 
omgang met God, vooral in de 
vorm van innerlijke spirituele 
verbondenheid en vriend-
schap. Dat is het fundament. 
Daarna komt pas de concrete 
vraag: wat voor huis bouwen 
we op het fundament? 

2. Godservaring
Het tweede handvat is: focus 
op God en de godservaring. In 

het licht van de tweetrapsraket 
gaan de gesprekken niet over 
waar Petra het beste kan intre-
den of wat ze dan met haar 
spullen moet doen. Het gaat 
eerst over wat er leeft in haar 
ziel, hoe ze bidt, wat ze daarbij 
beleeft en hoe de verbonden-
heid met God doorwerkt gedu-
rende haar dag. Ze was bij-
voorbeeld ‘ondersteboven’. 
Kan ze daar iets meer over zeg-

gen? Of over de verbonden-
heid met de groep, de stilte en-
zovoort? Al die dingen kun je 
‘uitpakken’, en ook dat doe je 
trouwens beter rustig aan. 
Je moet dus goed luisteren. Je 
volgt op de voet wat er leeft, 
verwonderd om Gods werken 
in de ander. Soms is enige as-
cese nodig om jezelf niet als 
referentiepunt te nemen, maar 
louter getuige te zijn van Gods 
omgang met de ander. Daarbij 
ben je vooral geïnteresseerd in 
waar het gebeurt, waar de wa-
teren rimpelen. Met een vleug-
je eenvoud, verstilling of lief-
devolle wijsheid. Omdat 

iemand opgetild wordt of ver-
warmd, omdat er diepte is van 
geloof, hoop, liefde. Je spreekt 
niet over gedachtes over God, 
maar over ervaringen van 
God. Samen ontdek je zo hoe 
God, zoals jezuïeten dat de 
heilige Ignatius nazeggen, 
“zich meedeelt aan de ziel die 
Hem genegen is en haar om-
armt, zodat zij Hem kan lief-
hebben en loven”. Kun je daar 

samen naar kijken, 
naar Gods omar-
ming? Naar de sfeer 
ervan, de smaak, de 
uitwerking? Zoals je 
ook kunt praten 
over de pracht van 

muziek, de geur van versge-
maaid gras of de warmte van 
vriendschap?

3. Onderscheiden
Je probeert dus naar Petra te 
luisteren. Niet om te discussië-
ren over praktische vragen of 
om snel het goede antwoord te 
geven, maar om in alle rust sa-
men te zien waar het water 
rimpelt, en je samen te ver-
wonderen over hoe God met 
Petra omgaat. Onderscheiding
helpt om dat uit te zuiveren, 
want niet alles wat blinkt, is 
goud. Je moet, zoals de Bijbel 
het zegt, “de geesten onder-

scheiden, of ze van God ko-
men” (1 Joh. 4). Je zoekt dus 
wat écht van God is.
Als je op het goede spoor zit, 
kun je dat merken. Het spoor 
is dan heilzaam. Ervaringen, 
gedachten, plannen brengen 
dan een blijde bijsmaak van 
eenvoud en geloof, of van 
mildheid en waarheid; je om-
geving merkt dat je genereuzer 
en rustiger wordt; of je voelt 
dat God dichtbij is en blijft.
Intussen ben je er steeds op be-
dacht dat het kwaad je altijd 
zand in je ogen probeert te 
strooien en zich bedient van al-
lerlei onzalige vermommin-
gen. Wat fi jn is of verstandig of 
vroom klinkt, kan net zo goed 
niet van God komen, en omge-
keerd. Geleidelijk wordt dan 
helder of Petra haar aarzelin-
gen moet volgen, en niet intre-
den; of dat, omgekeerd, haar 
enthousiasme een goddelijke 
uitnodiging bevat om zich in 
het klooster aan Hem toe te 
wijden. +

Jos Moons s.j. is studentenpastor 
in Leuven en onderzoeker aan de 
Tilburg School of Catholic Theolo-
gy. Dit artikel is gebaseerd op de 
workshop die hij hield op de 
themadag ‘Identity and Vocation’ 
van de TST.

Kun je daar samen naar 
kijken, naar Gods omarming?

Je roeping vinden is gebaat bij rust, werken aan je relatie met God en onderscheiden wat van Hem komt.
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Agenda
Vespers St.-Janskerk
Zutphen, zo 24 jun
In de St.-Janskerk (Nieuwstad) vinden 
ter gelegenheid van het feest van St.-
Jan Latijnse vespers plaats met het Gre-
goriaans Getijdenkoor. Aanvang 17.00 
uur, tekstboekjes aanwezig.
Info: wlaurensse@kpnplanet.nl

Gemeenschapsweekend Maria-Kefas
Spa-Nivezé (B), vr 29 jun t/m zo 1 jul
Foyer de Charité organiseert in Spa (Av. 
Peltzer de Clermont 7) een open ge-

meenschapsweekend voor gezinnen 
met of zonder kinderen, alleenstaan-
den en iedereen die interesse heeft. Met 
o.a. gezellig samenzijn, kampvuur, ont-
spannen in de natuur, wandelen, gebed 
& Eucharistieviering. Kosten: € 110,-, 
(volwassenen), € 50,- (12-18 jaar) en € 
40,- (6-12 jaar). Kinderen jonger dan 6 
jaar gratis.
Info/opgave: www.mariakefas.be

Basilica-avond
Bolsward, vr 29 jun
Basilica-avond in de Sint-Franciscusba-
siliek (Grote Dijlakker 7). Aanvang 

19.00 uur met H. Mis. Om 20.00 koffi e/
thee, om 20.30 uur een inleiding over 
Levenskunst en levenseinde door rector 
Lambert Hendriks.
Info: secretariaat@zaligetitusparochie.nl
 
4-Daagse ontmoeting
Ranst (B), vr 29 jun - ma 2 jul          
De Ark Vlaanderen houdt in Hof Ze-
venbergen (Kasteeldreef 22) een vier-
daagse retraite om het anders zijn van 
de ander op creatieve wijze te verken-
nen. Vier dagen groeien met elkaar, sa-
men stil vallen, vieren, gek doen en nog 
zoveel meer. Voor iedereen vanaf 18 

jaar die samen met mensen met een 
verstandelijke beperking op zoek wil 
gaan naar hoe het anders zijn van die 
ander jou meer mens maakt.  
Info: www.facebook.com/hofzevenbergen
 
Mgr. Schravenwandeling
Lottum, za 30 jun
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden 
organiseert samen met de mgr. Schra-
venstichting een wandeling van Lot-
tum naar Broekhuizenvorst voor een 
bezoek aan de gedachteniskapel van 
mgr. Frans Schraven. Vervolgens wordt 
‘Klein Lourdes’ in Tienray bezocht. Ver-


