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Het nieuwe seizoen begint. Het Huis van Dominicus zegt aan iedereen: ‘Kom, alles staat 
klaar.’ Erik Borgman vindt dit een spannend moment. Zullen er mensen komen opdagen, niet
alleen om de deur binnen te gaan die nu zo wijd openstaat, maar om deze deur ook voor 
anderen open te houden? Wie houdt, zoals Johannes de Doper, de verbinding met het 
goede in stand?  

De website van het Huis van Dominicus is vernieuwd. Serieus en lichtvoetig, geworteld in de 
traditie en geheel van deze tijd: zo hopen we dat de uitstraling is. We zijn volop bezig met het
leggen van contacten en het nader invullen van het programma. De dingen die we al deden, 
gaan ondertussen gewoon door. Er blijven maar geruchten dat de Dominicus gaat sluiten of 
eigenlijk al gesloten is. Zoals iedereen kan zien, is daar geen sprake van. In tegendeel, de 
deuren staan wijder open dan ooit. 

Het nieuwe seizoen begint. Met een parabel van Jezus zouden we kunnen zeggen: ‘Kijk, 
we hebben de maaltijd bereid, de ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed’ 
(Matteüs 22,4), maar we willen de vegetariërs niet afschrikken! Dus we houden het maar op; 
‘Kom, alles staat nu klaar’ (Lucas 14,17). We kunnen alleen maar afwachten of op deze 
uitnodiging mensen zullen komen om met ons te vieren en te denken, te praten en stil te zijn,
naar de wereld en in de eigen ziel te kijken. En die eraan bij willen dragen dit ook voor 
anderen mogelijk te maken en het Huis van Dominicus inderdaad uitstraalt wat we willen: 
iedereen is welkom. Wij hebben goede hoop.

In het evangelie van deze zondag wordt aan Jezus gevraagd wat de bedoeling van zijn 
boodschap is: veel of weinig mensen aanspreken? Daar zou ik mij nou maar geen zorgen 
over maken, zegt Jezus terug. Vraag je vooral af of jij je wilt laten aanspreken. En handel 
daarnaar. Want als je steeds maar denkt dat dit later nog wel eens kan, zou het wel eens te 
laat kunnen zijn. Dan zou de deur waarvan je dacht altijd nog wel een keer doorheen te 
kunnen, zomaar gesloten kunnen zijn. En jij staat met spijt buiten (vgl. Lucas 13,23-30). Nu 
moeten we daar nu ook weer al niet te zwaar aan tillen: de grote kerkvader Augustinus, 
wiens feest het komende woensdag is, heeft lang gebeden: ‘Heer, bekeer mij, maar nog 
niet!’ Inderdaad, ‘laatsten zullen eersten zijn en eersten laatsten’ (Lucas 13,30). Maar als 
niemand het belangrijk genoeg vindt om te helpen de deur open te houden, zal ze een keer 
dichtvallen. 

Komende donderdag gedenkt de kerk de dood van Johannes de Doper. Hij zei waar het 
op stond en dat bracht hem in de gevangenis. Koning Herodes en zijn hofhouding zagen 
hem als een naïeve man die geloofde dat goed en kwaad ertoe deden. In een roes van 
dronkenschap, machtswellust en angst voor gezichtsverlies lieten zij hem onthoofden 
(Matteüs 14,3-11; Marcus 6,17-28). Alsof hij een speeltje was, een niemand. Zijn leerlingen 
namen zijn lichaam en begroeven hem, en wij gedenken hem, omdat hij de deur naar het 
goede open hield. En met hem gedenken wij al die anderen die dat ook deden. In moeilijke 
of gemakkelijkere omstandigheden, met of zonder levensgevaar. 

Erik Borgman, lekendominicaan
voorzitter programmaraad Huis van Dominicus


