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Na de donkere dagen voor kerstmis zijn we in de stille dagen erna beland. Een tijd van wachten 

en bezinning, van zien hoe de zaken erbij staan en van het vooruit kijken naar wat komt. Erik 

Borgman pleit ervoor dat we opnieuw beloven elkaar en onszelf trouw te zijn. En doet dat zelf.  

 

De tijd na kerstmis is altijd een beetje stil. Liturgisch is er van alles aan de orde – de gedachtenis 

van Stefanus, de eerste martelaar, de evangelist Johannes, de onschuldige (‘onnozele’) kinderen 

die door Herodus werden gedood, en daarmee van alle kinderen die aan de angst voor de 

onbekende toekomst worden opgeofferd. Maar de samenleving lijkt stil te liggen. In het nieuws 

komen onderwerpen voorbij die je het gevoel geven: er was zeker niets anders. Overigens geven 

deze minder actuele onderwerpen vaak meer inzicht in wat er in de wereld bezig is te gebeuren 

dan de dagelijkse stroom berichten over rampspoed en gekrakeel. Ik realiseer me weer eens 

scherp dat niet alleen het nieuws zelf, maar ook de selectie van het nieuws mensenwerk is. Als 

de journalisten vakantie hebben, heeft de berichtgeving dat blijkbaar ook.  

 Deze zondag is het feest van de Heilige Familie. Wij lezen hoe Jozef met Maria en hun kind 

met de dood bedreigd worden en moeten vluchten (Matteüs 2,13-15.19-23). Het maakt duidelijk 

dat God niet mens is geworden in een fantasiewereld, maar in onze wereld van bedreiging en 

geweld. Die vinden we zo gewoon dat het verhaal van Jozef, Maria en Jezus het journaal nooit 

zouden halen. Er wordt ook duidelijk hoe belangrijk het juist in deze wereld is om een thuis te 

hebben, mensen die van je houden en voor je zorgen. We weten dat de familie, het gezin lang 

niet voor ieder kind een veilige plek is. De kwetsuren die dit oplevert, maken des te meer duidelijk 

hoe belangrijk het is dat zij dit wel zijn. Paulus schrijft aan de christenen van Efese, en verkondigt 

via hen aan ons, dat wij huisgenoten van God zijn (Efeziërs 2,19). Dit willen wij in het Huis van 

Dominicus zichtbaar maken: dat iedereen zich thuis mag weten en dat wij geroepen zijn God 

voor elkaar te representeren. En zoals het in de tweede-eeuwse brief aan Diognetus heet: ‘In 

God is geen geweld’.  

 Deze zelfde vroegchristelijke tekst stelt ook dat christenen in de wereld zijn als de ziel is in het 

lichaam: onzichtbaar, maar van wezenlijk belang. Dit laatste lijkt eerder een roeping om te 

vervullen dan een aanspraak om prat op te gaan.  

 

De jaarwisseling nadert. Mensen kijken terug en vooruit. Dit laatste betekent niet zozeer 

voorspellen wat er zal gebeuren, maar bij jezelf te rade gaan wat je hoopt dat zal gebeuren. Om 

vervolgens te bedenken wat je met het oog daarop gaat doen. Goede voornemens zouden 

misschien minder moeten gaan over stoppen met roken en naar de sportschool gaan, en meer 

over wat je opnieuw centraal wilt zetten in je leven. Misschien kan dat het beste door het hardop 

aan iemand anders te beloven.  

 Thomas van Aquino heeft geschreven dat mensen het meest op God lijken in hun vermogen 

beloften te doen. Dat God beloften doet en zich daaraan houdt, daarvan getuigen de Bijbelse 

geschriften. Door trouw te zijn maakt God duidelijk dat Hij niet samenvalt met de 

wisselvalligheden van het lot en wij daar dus niet aan zijn overgeleverd. Wij zijn geroepen elkaar 

tegen de willekeur te beschermen en trouw te zijn aan wat we weten dat waar en goed is. Ook 

als je er geen zin in hebt – ‘dan maak je maar zin’, zei mijn moeder vroeger – of er de zin niet 

direct van inziet.  

 Laten we elkaar aan het begin van het nieuwe jaar voor alles trouw beloven. Dit betekent dat 

we aanspreekbaar willen zijn op wat we geloven. Wie zegt in toekomst te geloven en niet ingaat 

op de tekenen waarin de toekomst zich aandient, is niet geloofwaardig. Ik denk zelf dat dit het 

grote probleem is van de kerk op dit moment: haar gebrek aan bereidheid in te gaan op wat zich 

aandient. Alsof de toekomst geen gave van God is! Wij kunnen dat niet goedmaken, maar zelf 

wel oprecht proberen een andere weg te gaan. Dat is in ieder geval mijn belofte, mijn voornemen 

voor het komend jaar. Daar wil ik aan gehouden worden. – Zalig nieuwjaar.  
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