Kruisteken
De golven zijn de dagen, de dagen van het jaar
het lijkt of zij vertellen hoe het ons vergaat.
Maar de O/onderstroom Die niemand ziet
Bepaalt de richting op elke gebied.
Deze tekst hoorden we, voorafgaand aan de viering, zingen door Stef
Bos. Ze staat ook als motto voorin uw vieringboekje. Zij het dat Stef
Bos zelf, het woord onderstroom niet met een hoofdletter schrijft
maar met een kleine letter...! Een Freudiaanse verschrijving? Het
zoveelste bewijs dat christenen het niet kunnen laten om een
algemene levenswijsheid ivoor zich op te eisen?
Doet dat er eigenlijk toe, dat verschil tussen kleine letter en
hoofdletter? Ja en nee.
Nee, want onze feestelingen herkennen in deze woorden van Stef
Bos, dat je geleid wordt door een onderstroom die je niet ziet, maar
die er wel is. En jullie zijn zeker niet de enigen. Een onderstroom die
soms heftig naar boven komt, als je iets overkomt dat je dagelijks
leven openbreekt, en waar je niet zomaar raad mee weet. Of iets
wat druppel voor druppel bij je doorsijpelt, wat aan je trekt, wat je
aantrekt, zonder dat je al goed weet wat en hoe.
Ja, dat verschil doet er wel toe. Want het feit dat jullie hier nu zijn,
betekent een ja, een keuze voor de Onderstroom met een
christelijke hoofdletter. Een Onderstroom van Levend Water, als gave
van God, die jullie meegekregen hebben en tegemoet is gekomen.
Een keuze die alles behalve vanzelf spreekt in onze ontkerkelijkte
samenleving, waarmee je tegen de bovenstroom ingaat, die golven
die ons lijken te vertellen hoe het ons vergaat.

En dan zeggen jullie ook nog eens ja’’ tegen de dominicaanse traditie,
die het woord Waarheid met een hoofdletter schrijft, waar in onze
cultuur dat woord een groot vraagteken is geworden.
Lekendominicanen maken deel uit van meer dan een wereld. Wij zijn
niet van of---- of… wij zijn grensgangers.
Je toevertrouwen aan die Onderstroom kan je ergens brengen waar
je uit jezelf nooit heengegaan zou zijn. In vreemd onbekend gebied
zoals sommigen van jullie is gebeurd. Het kan je ook doen omkeren
naar waar je vandaan komt om daar dieper te wortelen. Sommigen
van jullie zijn díe weg gegaan.
Jullie willen daarom een verhaal laten horen waarin dit thema tot
leven komt: de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw
bij de put van Jacob, uit het Evangelie van Johannes.
Hoe dan ook willen jullie ons meegeven hoe belangrijk het is om
voeling te houden met die onzichtbare onderstroom, om de toegang
daartoe open te houden, zodat je er steeds weer uit kunt putten.
Maken we daarom ruimte voor inkeer in stilte en gebed.
Open onze ogen voor uw Aanwezigheid
Open onze ziel voor uw genade
Open onze lippen voor uw lof
Open onze harten voor uw liefde
Open onze levens voor uw heil.
Doe ons open voor dieper dan wij
en laat u vinden, hier in ons midden.

