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We worden van belang door het belang van anderen te zien. De liefde leert ons dat belang 

zien: de liefde ziet het onzichtbare. De waarde van plaatsen waar het onzichtbare 

zichtbaar wordt, komt aan het licht als ze verdwijnen. Erik Borgman laat zich aansteken 

door een bezoek aan Roermond.  

 

Afgelopen vrijdag ging ik samen met Hermen van Dorp, opbouwwerker en coördinator van 

het Huis van Dominicus, naar Roermond. De bisschop heeft daar de Dienst Kerk en 

Samenleving opgeheven. Hermen ging afscheid nemen van zijn collega’s en ik mocht de 

zaal toespreken. Zo’n 250 mensen, uit alle delen van het land maar vooral uit alle hoeken 

van de Limburgse samenleving. De gouverneur was er niet fysiek, maar sprak de 

aanwezigen in een videoboodschap toe. Zelden was er zoveel eensgezindheid: de kerk 

had via deze dienst op allerlei niveaus betekenis voor en impact in de samenleving. Dat 

verdwijnt nu door gebrek aan geld – zonde! Gelukkig werd nog tijdens de receptie de 

treurnis omgezet in het voornemen de krachten te bundelen en een weg vooruit te vinden.   

 Hub Vossen, de spil van de Limburgse Dienst Kerk en Samenleving, kan vooral 

verbinden. Hij zag en ziet mogelijkheden die anderen niet zien en doet zo waar de kerk 

voor is. Met de woorden van de Frans-Joodse mystica Simone Weil (1909-1943): L’amour 

voit l’invisible, de liefde ziet het onzichtbare. De waardigheid van mensen die hun 

waardigheid soms opzettelijk lijken te verbergen, de kracht van mensen die vooral als 

zwak verschijnen. Zonder neerbuigendheid. Het was vrijdag 14 februari en ik herinnerde 

aan een legende van de heilige Valentinus, die gevierd wordt als Valentijn. Valentinus wist 

voor de blinde jonge vrouw aan wie hij les gaf de schoonheid van de wereld zo 

aanschouwelijk te schilderen, dat zij zozeer verlangde om te zien dat het wonder 

geschiedde. Wij kunnen elkaar ziende maken, Hermen en ik werden weer ziende.  

 

In het evangelie van deze zondag zegt Jezus dat God niet wil dat wij gehoorzamen, maar 

dat wij zijn visioen belichamen: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten 

op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen’ (Matteüs 5,17). 

Vervullen doe je Bijbels gezien door te ontvangen. Het is omdat we bang zijn te veel te 

geven dat we anderen in de gaten houden: geven zij wel genoeg, worden de 

verhoudingen niet scheef getrokken? Maar de echte vraag is: ontvangen we wel genoeg. 

Staan we open voor wat anderen ons geven en met ons delen? Hebben we liefde 

voldoende om de ware waarde ervan te zien? Waar de liefde het onzichtbare ziet, maakt 

het wantrouwen het waardevolle onzichtbaar.  

 Komend weekend begint het carnaval. Door een paar dagen nadrukkelijk niet 

verstandig maar dwaas te zijn, brengen wij ons te binnen dat wat voor ons dwaas is wel 

eens Gods Wijsheid kan vertegenwoordigen. ‘De dwaasheid van God is wijzer dan de 

mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen’, schrijft de apostel Paulus (1 

Korinte 1,27). Het is de voorbereiding op Aswoensdag, waarin we gedenken dat niet 

alleen alles wat we zijn, maar ook alles wat we doen en voortbrengen stof is en tot stof zal 

terugkeren. Het dankt het bestaan en de betekenis niet aan zichzelf, maar aan het feit dat 

het bestaan een betekenis krijgt. De mysterieuze bron van gaven en goedheid noemen we 

God en heeft zich met ons in trouwe liefde verbonden. Na Aswoensdag hebben we veertig 

dagen om afscheid te nemen van wat onze blik van de goddelijke bron afleidt. Zodat het 

Pasen kan worden en het leven uit de dood, het geweld en de vernietiging kan opstaan.  



 In de verhalen die in Roermond klonken, werd weer eens duidelijk dat mensen leven bij 

het feit dat ze betekenis krijgen. Het Huis van Dominicus hoopt een plaats te zijn waar 

zichtbaar wordt dat ieder mens van betekenis is en iedereen betekenis krijgt. Door uit te 

stalen dat we anderen van betekenis vinden, worden we zelf van betekenis. Zo werkt het, 

geloven wij.  
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