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Wij moeten geworteld zijn, maar tegelijkertijd open voor het verlangen naar de vreugde van 

het samenleven. Juist met mensen waar maar weinig bij te halen lijkt. Erik Borgman wijst 

vooruit naar de retraitedag, de komende week, om ons verlangen opnieuw open te maken. 

En hij herinnert aan het Gods betrokkenheid bij ons.  

 

Komende woensdag is de eerste van vier retraitedagen door het jaar heen. Vorig seizoen 

hebben we ook vier van dergelijke dagen georganiseerd op of rond de vier zogenoemde 

quatertemperdagen. Die gaan terug op een oude traditie: vanaf de vierde eeuw hield men in 

de kerk bij de wisseling van de seizoenen een week van bezinning, vasten en boete doen, 

een soort ‘heidagen voor de ziel’. Wij brengen ze in het Huis van Dominicus terug tot telkens 

een dag en Marian Geurtsen leidt deelnemers op verschillende manieren de stilte in. Ik kon 

vorig jaar maar twee van de vier keer meedoen, maar ik vond het zeer moeite waard.  

 Dit jaar werkt Marian naar aanleiding van het boek Echo’s uit de Eeuwigheid van de 

Ierse priester en spirituele auteur John O’Donohue. Het is goed dat we ergens thuis horen, 

meent hij, ergens wortelen. Tegelijkertijd blijft er in ons een verlangen naar het onbekende. 

Zonder dit verlangen slibt ons leven dicht, maar wie niet geworteld is, wordt stuurloos. Het 

gaat erom dat onze ziel zich niet afschermt van de wereld, maar zich ontwikkelt tot een 

ruimte waar ons verlangen woont. Zelf kan ik deze eerste keer niet, maar hoop de volgende 

dagen mee te kunnen maken.  

 

Afgelopen zaterdag vierde de kerk het feest van de Kruisverheffing. Centraal daarin staat het 

geloof dat God in Jezus in het lijden en de dood heeft willen delen, opdat zij die door lijden 

en dood overspoeld worden zouden leven. Het feest herinnert ons eraan dat de herfst nadert 

en dat niet alleen opgang en bloei, maar ook verval en dood bij ons leven horen.  

Verpleeghuisarts en Trouw-columnist Bert Keizer schrijft in zijn nieuwe boek Reis om 

de dood (Amsterdam: Prometheus) over een wetenschapper wiens vrouw ernstig ziek was. 

‘Ik wil dat zij gauw sterft, het is hopeloos. Was ze maar dood, dan kon ik aan het verwerken 

beginnen.’ Hij wilde over het hele stervensproces heen springen, schrijft Keizer. Zo 

ongegeneerd kom je het zelden tegen, maar die neiging is niet uniek. De dag ervoor nog had 

een huisarts in mijn bijzijn gesignaleerd dat mensen voor steeds meer bij de dokter 

aankloppen. Ook om van hun verdriet na een overlijden af te komen. Maar stel je nu toch 

voor dat we niet meer om elkaars verscheiden zouden treuren. Het verdriet is de andere kant 

van de vreugde van het samenleven.  

Afgelopen zondag, 8 september, was paus Franciscus op zijn reis naar Mozambique, 

Madegaskar en Mauritius – die van 4 tot 10 september duurde, maar waarvan behalve in 

Katholiek Nieuwsblad niets te zien was in de Nederlandse media – op bezoek bij zijn 

voormalige student Pedro Opeka. Als missionaris bouwde deze Argentijnse priester met de 

mensen die leefden op de vuilnisbelt van Akamasoa een Stad van de Vriendschap. Hier 

werd de vreugde van het samenleven zichtbaar. De paus noemde Akamasoa een 

uitdrukking van Gods aanwezigheid onder de armen. 

 

Deze zondag lazen wij de parabel van het verloren schaap en het verloren muntstuk (Lucas 

15,3-10). God zoekt ons alsof niet alleen ons leven, maar ook zijn leven ervan af hangt. Ieder 

van ons is van oneindige waarde. Het zou mooi zijn als wij ook onderling daarvan iets 

zichtbaar weten te maken.  
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