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Laatst ging ik eten bij een vriendin van mij die in het ziekenhuis werkt, op 

de oncologie afdeling, een hele pittige baan. De mensen die op haar 

afdeling komen zijn allemaal ernstig ziek en het komt ook zo nu dan voor 

dat er iemand overlijdt. Ze vindt het fijn om over haar werk te kunnen 

praten, want het is niet niks wat ze daar allemaal meemaakt.  

Zelf is ze haar moeder een aantal jaar geleden ook verloren aan kanker. 

Werken op de oncologie afdeling is dus ook een confrontatie met haar 

eigen verleden en haar eigen pijn. Toch voelt ze zich daar als een vis in 

het water. Ze vindt het prachtig om voor die mensen te kunnen zorgen, 

om hun pijn een klein beetje dragelijker te maken, om een glimlach op 

hun gezicht te toveren, als is het maar voor even. Ondanks alle ellende 

die ze dagelijks ziet en de confrontatie met ziekte en dood gaat ze iedere 

dag met plezier naar haar werk, dag en nacht.  

Bij haar zie ik echte roeping. De gedrevenheid om iets willen betekenen 

voor een ander, om te zorgen, met hart en ziel. 

Ik zie dit ook terug bij onze zusters, die hun leven gegeven hebben om 

het klooster in te gaan. Die zich geroepen voelden.  

Die letterlijk huis en haard achter zich lieten om hun hart te volgen, om 

zich volledig in te zetten voor een ander. Sommige zusters wisten van 

kleins af aan al dat ze het klooster in wilden. De allerarmsten helpen, voor 

de zieken zorgen, God dienen met alles wat je hebt.  

Als meisje kwamen ze te werken in de grote huizen als Coudewater en 

Voorburg. Grote instellingen van de Godshuizen, waar de zusters zorgden 

voor honderden patiënten. Ze kregen daar een opleiding, leerden hoe je 

op een grote afdeling te werk moest gaan.  

En de meisjes traden in, leefden mee met de zusters en na drie jaar 

beloofden ze eeuwig trouw aan God. Ze zagen af van rijkdom, van het 

huwelijk en van zelf je leven bepalen. Ze trokken hun habijt aan en ze 

gingen aan het werk. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Zorgen, 

poetsen, het huishouden doen, bedden verschonen, patiënten wassen. 

’s Nachts sliepen ze op de afdelingen. Zij hebben hun leven gegeven voor 

die mensen waar zij de zorg over hadden.  

 

Echte roeping, ze lieten alles achter om aan deze roep gehoor te geven. 



 

Over roepingen gesproken, eigenlijk ging dat bij de leerlingen van Jezus 

niet zo heel anders. Zij waren gewoon aan het vissen, bezig met hun 

dagelijkse werkzaamheden aan de oever van het meer toen Jezus in de 

boot van Simon Petrus stapte. Dat heeft hun hele leven veranderd.  

Petrus, Jakobus en Johannes werden geroepen tot een ander leven, een 

leven gewijd aan mensen. Een heel bijzonder leven. Want ze hadden al 

wel gezien dat Jezus een bijzondere man was, waar velen naar kwamen 

luisteren.  

En ze gingen met hem mee, maar niet zonder angst. We horen Petrus 

zeggen: ga van mij weg, want ik ben een slecht mens. Misschien voelde 

hij zich niet waardig om Jezus te volgen? Misschien was hij bang dat hij 

niet goed genoeg was? Maar Jezus wil er niets van weten, wees niet bang, 

zegt hij. Voortaan zul je mensen vangen in plaats van vissen. En de drie 

mannen komen aan land en lieten alles achter om hem te volgen.  

 

Zouden wij dat ook doen, vraag ik me af. Zomaar alles achter je laten om 

iemand te volgen? Want geroepen worden is één ding, maar er gehoor 

aan geven is toch heel iets anders. Daar heb je lef voor nodig en 

vertrouwen. Vertrouwen dat je de goede keuze maakt en dat het allemaal 

wel goed zal komen. Dat is toch niet zo eenvoudig allemaal.  

Wat zullen anderen denken van jou keuzes? Wat als het mis gaat? Waar 

kan ik dan op terug vallen?  

Ja, ik denk dat vertrouwen toch wel het aller belangrijkste is. Vertrouwen 

en geloof. Geloof in jezelf en in je eigen kracht. Maar ook in de kracht van 

de mensen om je heen, je dierbaren, je vrienden, familie, de 

gemeenschap waar je in leeft. De kracht die je kunt putten uit het geloof, 

uit de Bijbel.  

Want als iemand ons heeft laten zien hoe je gehoor kunt geven aan je 

roeping dan is Jezus het wel. Die werkelijk alles achter zich liet om te 

doen waar hij in geloofde. Dwars tegen alle regels en wetten in. Met 

gevaar voor eigen leven. Los van zijn ouders, vrienden en familie. Hij 

baande zijn eigen weg, stelde zelf een gezelschap samen en begon zo zijn 

visie vorm te geven. Zijn leven was maar kort maar de boodschap die hij 

heeft uitgedragen horen wij nog steeds, ruim 2000 jaar later, luid en 

duidelijk.  

Een boodschap van liefde en vrede die bedoeld is voor de hele mensheid. 

En het is onze opdracht om deze boodschap, deze oproep, door te geven 

aan elkaar en waar te maken, iedere dag van ons leven.   

Ik hoop dat wij, ondanks onze drukke levens, ruimte maken in ons hart 

om de oproep te blijven horen en zo bij te dragen aan een betere wereld.  


