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Wat onwennig vierden we weer eucharistie, deze zondag. Erik Borgman ontdekte 
toen pas echt hoezeer hij daarnaar verlangd had, maar bespeurde Gods verlangen 
naar ons. In het verlangen en het gebed dat Gods rijk eindelijk doorbreekt, zijn we 
met God verbonden. 

De Engelse priester en theoloog James Alisson, die van 1981 tot 1995 dominicaan 
was en door sommigen van ons daarom als ‘halfbroer’ wordt beschouwd, heeft ooit 
in een artikel laten blijken niet onder de indruk te zijn van het verwijt dat een 
eucharistieviering zo saai is. Dat is juist goed, stelt Alisson. We vieren Gods 
alledaagse, vertrouwelijke omgang met ons. Die kan niet spectaculair zijn, maar 
gewoon en dat wordt al snel een beetje saai. Zoals een lang en stabiel huwelijk. 

Dit ideaal van vanzelfsprekende vertrouwdheid hebben we niet bereikt, vrees 
ik, afgelopen zondag. Voor het eerst vierden wij weer in de Dominicuskerk en 
dominicaan Stefan Mangnus ging ons voor in de eucharistie. De routine was er 
sowieso wat uit en veel was ook nog niet helemaal normaal. Niet mogen zingen 
werkt vervreemdend en de communie uitgereikt krijgen met een tangetje van achter 
een plexiglas scherm is dat nog meer. Toch werd ik op een onverwachte manier ook 
ontroerd toen ik daar stond. Toen ik mijn hand uitstak, had ik meer dan ooit het 
gevoel daar te staan als een bedelaar. Ineens voelde ik in alle heftigheid het 
verlangen naar Gods aanwezigheid die me de laatste drie-en-een-halve maand als 
een soort ondertoon vergezeld had. Terwijl er in de openbare ruimte vooral 
gesuggereerd werd dat alles onder controle was, voelde ik vaak vooral diepe 
onzekerheid. Tegelijkertijd werd ik mij bewust van Gods gedurige verlangen naar ons
en hoe die mij in dit alles gedragen had en droeg. 

Ik las de afgelopen week het boekje God en de pandemie van de anglicaanse 
bisschop en exegeet Tom Wright. Van de recensent in Trouw kreeg het terecht vijf 
sterren. Wright lokaliseert God middenin de crisis, in onze onzekerheid, in onze 
angst, in ons gebed, in onze tastende pogingen het goede te doen voor mensen die 
door corona getroffen zijn. God is in het protest tegen wat mensen overkomt en in 
het vertrouwen dat dit protest zinvol maakt: dat er ook na doodlopende wegen weer 
wegen ten leven zullen blijken te zijn. Zoals God in Jezus was toen Hij zich bloed 
zwetend overgaf aan de weg die in de dood voerde, zo is God in de Geest bij ons als
wij er met alles en allen naar hunkeren dat eindelijk zijn rijk ondubbelzinnig openbaar
wordt. 

De eucharistieviering van deze zondag zie ik als een overgang: van het wachten op 
het einde van de pandemie naar een periode van dank voor wat we mochten 
ontvangen en van voorbereiding op wat we de komende tijd weer gaan doen. De 
schoolvakanties in het noorden van het land zijn begonnen, maar hier duurt het nog 
twee weken. 

Komende zaterdag, 11 juli, is het de feestdag van Benedictus van Nursia 
(480-543), de vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. Zijn regel is de laatste 
tijd ongekend populair geworden bij mensen die naar meer balans en contemplatieve
rust in hun leven zoeken. Ik heb mezelf al lang geleden voorgenomen in de hemel, 
mocht ik daar geraken, Benedictus eens te vragen wat hij nu eigenlijk vindt van die 
boekjes over benedictijns leidinggeven en benedictijns timemanagement. Er is echter
dikke kans dat hij niet zal weten waar ik het over heb, want het is een typisch 



dominicaanse eigenschap de tekenen van de tijd te willen doorgronden. 
Benedictijnen wijden zich eraan toe om hoe dan ook de getijden te zingen en richten 
hun leven daarop in. Ik ga graag naar een trappistenklooster, waar de regel van 
Benedictus vrij strikt wordt gevolgd. Maar ik gebruik dat klooster zoals een 
dominicaan betaamt: als een plaats waar je heengaat om weer vrij te worden voor 
God en vervolgens met die vrijheid weer weg te trekken, teneinde Christus te vinden 
in de wereld en in de verwikkeldheid in de mensengeschiedenis.

Zo beleef ik de vakantie ook: als een tijd om leeg te worden om me weer te 
laten vullen. Dat gaat wel een stuk beter als de zon schijnt en het warm genoeg is 
om in de tuin te zitten. Dus daar doe ik af en toe maar eens een schietgebedje voor. 

Ook komende week is er weer een viering in de Dominicuskerk. Otto Vervaart gaat 
dan voor. Ook voor die viering, en tot nader order voor alle volgende vieringen in 
onze kerk, moet u zich aanmelden. Kijk steeds op www.huisvandominicus.nl.   
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