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Over Sint-Dominicus is niet veel bekend. Hij vond zichzelf niet zo belangrijk en heeft geen 
geschriften nagelaten. Maar we weten wel hoe hij zijn orde heeft bedoeld. Niet als een orde 
van ‘predikanten’, van mensen wier taak het is om te preken. Maar als een orde van 
predikers, van mensen wier hele doen en laten verkondiging is.

De feestdag van Sint-Dominicus is op 8 augustus, maar we vierden het op de zondag ervóór.
In de eucharistieviering, waarin dominicaan Jozef Essing voorging, lazen we het slot van het 
Matteüsevangelie, waarin wordt verteld hoe Jezus na zijn verrijzenis zijn leerlingen uitzendt 
om alle volkeren tot leerling maken (Matteüs 28,19). Het is een goede definitie van 
dominicanen: leerlingen van Jezus die anderen tot medeleerling willen maken en ze willen 
binnenleiden in de ruimte die zij zelf hebben gevonden ‘in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest’. God is een ruimte van betrokkenheid en verbondenheid waarin 
iedereen is uitgenodigd. 

Op het kapittel van de broeders dominicanen, dat deze maand plaatsvindt bij Bién Hòa in 
Vietnam, heeft de Fransman Bruno Cadoré, die tot dit kapittel de algemeen overste van de 
dominicanenorde was, eraan herinnerd dat Dominicus geen orde van ‘predikanten’ wilde, 
van mensen wier taak het is om te preken. Hij wilde een Orde van Predikers (Ordo 
Praedicatorum). Het gaat er niet om dat je preekt, het gaat erom predikers te zijn, wat je ook 
doet. De dominicanenorde is daarmee in zekere zin een model voor de kerk. Die is ook 
geroepen in alles een verkondigende kerk te zijn. De boodschap van Gods betrokken en 
liefdevolle nabijheid moet spreken uit alles wat er in de kerk gebeurt. ‘Daaraan zal iedereen 
kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn’, zegt Jezus, ‘als jullie onder elkaar de liefde 
bewaren’ (Johannes 13,35). 

Hiervoor zetten zich ook in Utrecht al generaties lang mensen in. Priesters, kloosterlingen,
maar ook degenen die geen priester of religieus zijn en in het kerkelijk jargon ‘leken’ worden 
genoemd. Op het feest van Dominicus konden wij het gerestaureerde vaandel van de lange 
tijd zo genoemde Derde Orde van de Heilige Dominicus presenteren, de lekentak van de 
dominicanenorde. Het vaandel is afkomstig uit de Dominicuskerk die aan de Mariaplaats 
heeft gestaan. Toen deze in 1940 werd gesloten, werd de Antoniuskerk in Lombok aan de 
dominicanen toevertrouwd. Toen recent de Antoniuskerk aan de eredienst werd onttrokken, 
hebben wij het vaandel dankbaar overgenomen. Dankzij subsidie van een bevriend fonds 
kon het gerestaureerd worden door mevrouw Liesbeth van Ravels, een gerenommeerde 
textielrestaurator. Het hangt vanaf zondag in volle glorie in de Dominicuskerk. 

Op het vaandel zijn Dominicus en Catherina van Siena afgebeeld, geknield naast een 
kruis. Daarmee maken zij duidelijk dat dominicaanse mensen niet zichzelf horen te 
verkondigen, maar er blijk van moeten geven dat de liefde van Christus hen geen rust laat, 
zoals de apostel Paulus het formuleert (2 Korinte 5,14). Met het oog daarop is het goed om 
eraan herinnerd te worden dat wij voorouders hebben in deze onrust. In alles wat het aan 
zorgen en vreugde met zich meebrengt.

Erik Borgman, lekendominicaan 
voorzitter programmaraad Huis van Dominicus


