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Erik Borgman denkt op de vierde zondag van Pasen, roepingenzondag, na over de 
roeping van de kerk: het evangelie zo laten resoneren dat het aanstekelijk werkt. Een
dit weekend onthuld schilderij van Egbert Modderman maakt duidelijk dat het de 
dominicaanse roeping bij uitstek is. 

8 mei was de vierde zondag van Pasen. Op deze zondag is het in de Rooms-
Katholieke Kerk ‘roepingenzondag’ en lezen we in de liturgie een gedeelte uit het 
tiende hoofdstuk van het Johannesevangelie, waarin Jezus over zichzelf spreekt als 
‘de goede herder’. ‘Roepingenzondag’ is een uitnodiging te bidden om roepingen tot 
het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, maar het is in de geest van 
het synodale proces dat paus Franciscus heeft afgekondigd dat we ons allereerst 
bezinnen op de roeping van de kerk in de wereld. Pas vandaaruit krijgen we een 
goed beeld van de roeping van mensen in de kerk. Het is de kerk als geheel die van 
Jezus de opdracht krijgt om voortaan in zijn naam goede herder te zijn en daarin 
heeft ieder een rol te spelen. 

Jezus zegt in het Johannesevangelie onder meer dat de schapen de goede herder
volgen omdat zij zijn stem kennen (Johannes 10,4). Niet alleen wat de herder zegt, 
maar ook hoe hij het zegt, resoneert bij hen. Zij horen daar iets in waarvan ze weten 
dat zij ertoe behoren en het hen goed doet, al weten ze misschien niet direct hoe en 
in welke zin. Het is op een diepe manier vertrouwd en geeft de ervaring thuis te zijn. 
Misschien: eindelijk thuis. Die ervaring vertelt je dat ook al is je bestaan onzeker en 
moet je steeds zoeken naar voedsel en beschutting, je dat niet alleen hoeft te doen 
en dat je erop kunt vertrouwen dat dit voedsel en deze beschutting ook gevonden 
zullen worden. Dit komt beter overeen met hoe ik ‘roeping’ versta dan de 
gebruikelijke voorstelling dat God je uitkiest voor een concrete taak of opdracht. Dat 
laatste kan gebeuren, maar daar gaat iets aan vooraf: de overtuiging dat je er goed 
aan doet hem te gehoorzamen, omdat Hij jou tot in het diepst van je ziel kent. Hij 
weet wat je nodig hebt en zijn presentie geeft je wat je nodig hebt, resoneert bij je. 

Wat resoneert, wil klinken. Zo ervaar ik de roeping tot verkondiging: delen wat je 
ontvangen hebt. Niet omdat jouw verhaal zo belangrijk is, maar opdat het steeds 
meer en in steeds meer verhalen gaat resoneren en klinken. Jezus geeft namens 
God ons alles wat Hij te bieden heeft aan betrokkenheid, zorg, liefde. Dat wekt bij mij
het besef dat wij gemaakt zijn om deze betrokkenheid, zorg en liefde te ontvangen. 
En daarmee dan ook om deze te geven. Deze betrokkenheid, zorg en liefde zijn 
gericht op leven in volheid en dat leven valt je alleen ten deel als ook de anderen het 
hebben en het elkaar en jou gunnen. Zondag was het ook Moederdag en juist 
moeders lijken een gave te hebben om hun kinderen het gevoel te geven dat het 
beste hen gegund wordt. Misschien wordt het tijd dat we de middeleeuwse traditie 
die Jezus Christus verbeeldt als een moeder, in ere herstellen. 

Afgelopen zaterdag is in Antwerpen op een studiedag van de dominicaanse familie in
Nederland en België een nieuw schilderij van Dominicus onthuld van de jonge 
kunstschilder Egbert Modderman. Het schilderij van Modderman is het resultaat van 
een project dat nota bene Leven in volheid heet, naar de titel van de Nederlandse 
vertaling van een boek van de dominicaan Timothy Radcliffe over de relatie tussen 
geloof en verbeelding. 
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De afbeelding – die hier te zien is: https://dominicanen.nl/2022/05/een-nieuwe-
dominicus-onthuld/ – is in meerdere opzichten opmerkelijk. Allereerst omdat zij in de 
letterlijke zin aansprekend is. De afgebeelde Dominicus trekt de aandacht, zoals 
mensen in de menigte aandacht kunnen trekken niet door wat zij doen, of hoe zij 
eruit zien, maar door de manier waarop zij aanwezig zijn. Het schilderij is echter 
vooral opmerkelijk omdat het Dominicus afbeeldt op een manier die in de traditie 
onbekend is, maar wel heel treffend. Ik heb een deur vol met ansichtkaarten met 
afbeeldingen van Dominicus, maar op geen ervan neemt Dominicus de houding aan 
waarin Modderman hem heeft afgebeeld. Zittend op een muurtje, in zichzelf gekeerd,
pulkend aan zijn voeten en met zijn schoenen naast zich op de grond. 

De afbeelding is gebaseerd op het verhaal dat Dominicus toen hij als prediker 
rondtrok, dat bij wijze van boetedoening en als vervulling van de gelofte van armoede
op blote voeten deed. Hij wilde zich daarop evenwel niet laten voorstaan en als hij 
een stad binnenging en dus de mensen onder ogen zou komen, trok hij zijn 
schoenen aan. Er zijn wel afbeeldingen van een lopende Dominicus met een stok 
over zijn schouder waaraan een paar sandalen bungelen. Er zijn talloze afbeeldingen
van de prekende Dominicus. Maar op het schilderij van Modderman zien wij hem 
vlak voor hij een stad ingaat om te preken. Wij weten uit de overlevering dat 
Dominicus onderweg vaak in contemplatie verzonken was en luisterde naar de stem 
van zijn goede herder. Als prediker zette hij dat wat hij daarbij had opgedaan om in 
een preek die zijn toehoorders zou aanspreken zoals hij zelf in de contemplatie was 
aangesproken. Dit komt overeen met het door Thomas van Aquino geformuleerde 
dominicaanse devies: contemplari et contemplata alliis tradere, contemplatie en wat 
je tijdens contemplatie aan inzichten ontvangt, met anderen delen. Op het schilderij 
van Modderman zien wij Dominicus noch in staat van contemplatie, noch terwijl hij 
preekt, maar op het moment dat het ene in het andere overgaat. Het moment van het
et, zou je kunnen zeggen, de overgang van luisteren naar spreken. Dat is uniek, 
maar het is ook heel treffend. Dit is het sleutelmoment in het dominicaanse bestaan. 

Voor dominicaanse roepingen in deze zin wil ik graag bidden: mensen die de 
overgang weten te maken van luisteren naar spreken, die laten klinken wat in hen 
resoneert en het zo ook in anderen laten resoneren. 

Erik Borgman, lekendominicaan 
voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus 
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