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Zoals we hoorden in het Evangelie:
‘Neem niks mee en groet niemand onderweg’
Nou zeg, moet je deze tekst aanhoren als je, na een jaar, na drie jaar je
hebt voorbereid om toe te treden tot de Dominicaanse gemeenschap, een
gemeenschap gericht op verkondiging, gericht op de zending?
Zo’n tekst vraagt dan wel om uitleg, om de intentie van gezondene, van
verkondiger te zijn, te kunnen verstaan. Maar zo’n tekst kan je ook helpen
te ontdekken hoe je als gezondene en verkondiger wilt en kunt gaan
Zelf heb ik een zeer grote waardering voor de backpackers.
Op, veelal, jonge leeftijd gaat men op pad het ongewisse tegemoet.
Het liefst naar een groot, ver land.
‘We zien wel waar we terecht komen’ is de gedachte voor deze
onderneming.
Met een groot vertrouwen dat men kan rekenen op gastvrijheid, het liefst
bij de eigen bevolking van het land waar men gaat ronddwalen.
Het avontuur tegemoet!
Ook tot onze onderneming, toetreden, is een avontuur.
Nu misschien niet meer geheel ongewis, maar toch blijft het een groot
avontuur: gaan in de voetsporen van Dominicus, in de voetsporen van
Jezus Christus, die ons zijn voorgegaan.
Jullie keus voor dit verhaal kreeg daarom dit motto:
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Met die gedachte - het hangt niet van mij af,
je hoeft het niet alleen te doen.
We zijn met God verbonden en met elkaar, als gemeenschap.
Beste Suzanna, Janet, Joke en Marie-Jose, jullie zijn mensen die als
gezondenen veel ervaring hebben opgedaan, in jullie werk, in studie, én in
je eigen leven.
Vanuit die ervaring groeide ook de belangstelling voor de Dominicaanse
missie, ieder met een zeer eigen motief:
Marie-Jose; ik voel me medeverantwoordelijk voor het voortbestaan van
het Dominicaanse leven;
Janet: door mij aan te sluiten geef ik gehoor aan mijn verlangen om te
groeien in mijn geloof;
Joke: ik zoek de verbinding in studie- geloof en zending;

Suzanna: Jij wilt beamen waar je drie jaar geleden ja op hebt gezegd. In
jouw pod-cast gesprekjes horen wij dat je precence a monde en precence
a Dieu wilt zijn. Mét ondersteuning van deze gemeenschap.
Maar je verbinden op deze motieven dat is toch lef hebben!
Als Dominicaanse leken hebben we ook andere, dierbare verbintenissen,
die ons dragen.
Marijke kreeg zelf de opmerking van één van haar kinderen:
‘Mam je gaat het klooster toch niet in?’
Neen, niet letterlijk, natuurlijk.
Maar wel in deze zin, dat dit gaan jouw weg is om met God te gaan.
Zoals jullie dit hier kenbaar maken en wij er in deze viering woorden aan
geven: naar buiten treden om de weg van Jezus te verkondigen.
De woorden van het openingslied gaven aan hoe kwetsbaar dat is:
‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
Leg met uw woord beslag op mijn gedachten’
‘Zoek Heer, uw knecht, ik hoor wat Gij gebiedt’
‘Ga op weg, en bedenk wel, Ik zend jullie als lammeren onder de wolven’
Neem niks mee en groet niemand onderweg.’
Stel je open, maak je ontvankelijk voor wat zich aan je voordoet.
Voor het ongewisse, voor verwondering. Zo gebiedt Jezus in het
evangelie: Niet mis… om dan op pad te gaan.
Gezonden door Jezus wil zeggen: ga in zijn Geest, doe als Hij.
Blijf in relatie staan met Hem, met Hem verbonden, zoals een rank aan de
wijnstok, wees zijn bondgenoot.
Gezonden door Jezus wil zeggen: reken op zijn steun en zijn Geest,
zoek je kracht en moed bij al je kwetsbaarheid bij Hem.
Gezonden door Jezus wil zeggen: ga als een mens van vrede, niet
agressief, niet dwingend maar getuigend van je geloof.
Gezonden door Jezus wil zeggen: ga als iemand, die zich niet blind
staart op wat hier en nu in kerk en wereld gebeurt maar als iemand, die
perspectieven schetst, hoop biedt, licht en troost brengt met de woorden
van geloof.
Gezonden door Jezus wil zeggen: wees niet bang voor tegenspraak,
verspil daar dan niet langer meer je energie aan, ga elders verder.
Reken maar dat je dan wel eens wordt teruggeroepen.
Gezonden door Jezus wil zeggen: Ga in het hier en nu.
Als deel van de gehele wereld.

Wij horen de instructie van Jezus om te reizen, op weg te gaan, met
vertrouwen in Hem en in de boodschap die wij brengen.
Hij leeft met het motto: ‘niet mijn weg maar Uw weg.’
Die manier vraagt veel vertrouwen, veel moed en zeker een groot geloof.
Als Hij dan zijn leerlingen uitzendt, doet Hij dat met zorgzaamheid.
Hij zendt ze twee aan twee op weg.
Behalve dat het goed is om samen op te pad gaan herinneren we ons de
woorden ‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun
midden’.
Vrede en liefde uitdelen en ontvangen in het Rijk Gods kan pas beginnen
als je minstens met z’n tweeën bent.
Daarbij worden we eveneens bemoedigd door de woorden uit de nieuwe
sociale encycliek:
Fratelli Tutti. Allen broeders (en zusters), er is geen ik en zij,
alleen wij.
Citaat uit hoofdstuk 7:
‘We moeten de wonden van de mislukte ontmoeting onder ogen zien
en paden van een hernieuwde ontmoeting bewandelen.
Wonden moeten verzorgd worden en de vrede moet hersteld worden.
Daar is moed voor nodig. Moed om uit te gaan van de waarheid en de
historische waarheid te erkennen’. Zo schrijft Paus Franciscus
Wat ons allen beweegt is het verlangen om de mens, de gekwetste mens
te leren kennen met al onze zintuigen, dan ontvangen wij betekenis en
geven er betekenis aan, met de kracht van het Goddelijk woord, zoals
Johannes het uitdrukt: alles is geworden door het woord.
Welmoed Vlieger haalde in haar column vorige week Etty Hillesum aan:
‘Je moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie,
altijd een grote stilte met je meedragen, waarin je je steeds kunt
terugtrekken’.
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Ga, maar blijf zorgen voor je ziel, als deze zo in beweging is.
‘Contemplari’ alvorens ‘aliis Tradere’.

