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Afgelopen zaterdag werd in Rotterdam dominicaan Michael-Dominique Magielse diaken gewijd. Het 

diakenambt maakt iets essentieels zichtbaar van de kerk, en vooral wat het Huis van Dominicus wil 

zijn. Erik Borgman mijmert over het gebed bij de diakenwijding en wat het ons te zeggen heeft.  

 

Het was een mooi idee, maar het bleek uiteindelijk niet te realiseren. Broeder Michael-Dominique zou 

door bisschop Hans van der Hende worden gewijd tot transeunt diaken – een diaken op weg naar het 

priesterschap – en in dezelfde viering zou Melchior Kerklaan worden gewijd tot permanent diaken. 

Melchior viel echter en brak zijn heup. Hoewel dit een mooi symbool is van het feit dat kerkelijke 

ambtsdragers niet onkwetsbare en ongekwetste, maar – naar een woord van Henri Nouwen (1932-

1996) – gewonde genezers zijn, moest zijn wijding om praktische redenen worden uitgesteld.  

 Misschien kwam het omdat de wijding in de Laurentius en Elisabeth-kathedraal plaatsvond, en niet 

in de Rotterdamse dominicanenkerk. De nadrukkelijke aanwezigheid van andere diakens uit het 

bisdom werkte zeker mee, alsmede de herinnering in de viering aan het ontbreken van Melchior 

Kerklaan. Maar hoe het ook kwam, ik realiseerde mij meer dan bij eerdere gelegenheden hoezeer het 

diaconaat aan het licht brengt wat de kerk is en moet zijn. En daarmee ook wat het Huis van 

Dominicus is en wil zijn.  

 In het gebed dat de bisschop bij de diakenwijding uitspreekt, staat het idee centraal dat deze 

geroepen is in leven en handelen zijn verbondenheid te tonen met Christus, die niet gekomen is om 

gediend te worden maar om te dienen (Matteüs 20,28; Marcus 10,45; vgl. Lucas 22,27); het Griekse 

werkwoord dat hier gebruikt wordt is diakonein. Dit is wat we met het Huis van Dominicus 

voorhebben: mensen dienen, niet door te doen wat zij willen of te voorzien in wat zij geloven dat hun 

behoeften zijn, maar door hun vragen en problemen te delen en die in de ruimte te plaatsen van Gods 

liefde. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de kerk teken en instrument van de innige 

vereniging van God en van de eenheid van het menselijk geslacht. De diaken is geroepen dit in zijn 

dagelijks leven te laten zien, zoals wij lekendominicanen dit op onze manier doen ‘in de geest van de 

Heilige Dominicus’. Uiteindelijk zijn alle gelovigen hiertoe geroepen. De bisschop bidt bij de wijding 

dat het leven van de diaken ‘overvloedig de evangelische deugdzaamheid mag uitstralen, 

zorgzaamheid voor zieken en armen, gezag in bescheidenheid, de zuiverheid van de onschuld en het 

onderhouden van de geestelijke levensordening’. Afgezien van de precieze terminologie hopen we dit 

ook voor ons Huis van Dominicus: dat het van zorgzaamheid en goedheid mag spreken.  

 ‘Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn’, vermaant Paulus de christenen van Filippi, 

zodat de nabijheid van God in Christus tastbaar wordt (Filippezen 4,5). Als doelstelling is het nogal 

hoogdravend, maar als ik eerlijk ben is dit wel wat ik van ons Huis van Dominicus hoop.  

 

Komende zondag is de laatste van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning. In de jaren waarin 

het Matteüsvangelie in de liturgie centraal staat, ligt in de novembermaand de nadruk op Gods 

oordeel: eindelijk wordt het kwade veroordeeld en komt de overwinning van het goede aan het licht. 

De jaren dat het Marcusevangelie centraal staat, aangevuld met stukken uit Johannes, maakt Jezus 

duidelijk dat zijn koningschap niet bestaat in het uitoefenen van macht, maar in het getuigen van 

Gods waarheid: de overvloeiende liefde die geen grenzen kent.  

 De jaren waarin wij het Lucasevangelie lezen, zoals dit jaar, ligt de nadruk op de blijvende 

verborgenheid van het goddelijk koningschap. Deze zondag waarschuwt Jezus in het evangelie niet 

achter diegenen aan te lopen die pretenderen precies te weten wanneer er wat gebeurt. Alles zal 

instorten, ook het mooiste en het kostbaarste dat wij hebben (Lucas 21,6), maar wie volhardt in 

vertrouwen op Gods trouw, zal dwars door alles heen zijn leven winnen (vers 19). Hoe dreigend de 

situatie ook is, de wereld wordt gered in degenen die simpelweg het goede blijven doen. Wat mij 

betreft in dit onrustige tijdgewricht een blijde boodschap.  
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