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Eerste lezing: 1 Tim. 6, 13-16 
 

Evangelie: Lucas 8, 4-15 
 

 

Zusters en broeders, beste Stefan, 

 

Het is een mooie gewoonte om bij bijzondere vieringen de lezingen van de dag als uitgangspunt te 

nemen. En dat hebben we voor deze feestelijke viering ook gedaan. Het levert ons twee lezingen op 

die geheel verschillend van stijl zijn. Het fragment uit de brief van Paulus aan Timoteus heeft een 

hoge abstractiegraad terwijl de evangelielezing mooi concreet lijkt. Ik zal proberen om de abstracte 

lezing meer concreet te maken en de diepgang van het evangelieverhaal in het licht van de professie 

van jou, naar voren te brengen. 

 

Paulus zet God in dit fragment uit de Timoteüsbrief hoog op de troon en vermeld daarbij dat 

niemand in staat is en zal zijn om Hem te zien. Wat moeten we met zo’n verre God? 

Ik ben van mening dat we heel veel met God kunnen aanvangen. Het is als met de liefde. Je kunt het 

niet zien, maar wel ervaren. Zo is het ook met God. Je kunt Gods aanwezigheid ervaren en dergelijke 

ervaringen zijn ook nodig om je geloof levend te houden en zeer zeker om de stap te zetten voor een 

plechtige professie. 

Het fragment uit de Timoteüsbrief is echter pas goed te begrijpen wanneer je het leest met het 

voorafgaande gedeelte. Daarin staat vermeld dat je als gelovige geroepen bent om te streven naar 

de 3 g’s van gerechtigheid, godsvrucht en geloof en daarnaast liefde, volharding en zachtmoedigheid. 

Wanneer je deze waarden onderhoudt, zorg je voor een goed evenwicht tussen de verticale relatie, 

hoe jij je verhoudt tot God, de horizontale relatie, hoe jij je verhoudt tot je naasten, en je eigen 

innerlijke balans. 

Wanneer ik het parafraseer gaat het om continu het goede te doen, te blijven werken aan een levend 

geloof en om altijd liefdevol en mild te zijn. Het gaat dus eigenlijk om hele concrete aanwijzingen om 

je leven in te richten. Als we zo leven kunnen we met psalm 133 uitroepen dat het goed en heerlijk is 

om zo als broeders bijeen te wonen. 

Als religieus heb je echter ervaren dat het gemeenschapsleven in de praktijk toch iets weerbarstiger 

is. Zo gaat het met mensen… 

 

De gelijkenis in het evangelieverhaal kun je uit meerdere optieken bekijken. Ik wil me nu beperken 

tot twee. 

De eerste optiek die ik wil bespreken is hoe het gezaaide zaad ontvangen wordt. Jezus onthult zelf 

dat het zaad het woord van God is, maar volgens de vergelijking kan het op vier verschillende 

manieren ontvangen worden. Ik zou zeggen dat het ontvangen kan worden als een continuüm 

waarbij de ene zijde staat voor een nihile ontvangst en de andere zijde voor een maximale ontvangst. 

Daartussen zitten allerlei varianten.  

Het kunnen ontvangen van het gezaaide zaad vereist een ontvankelijke houding. Wanneer die 

houding er totaal niet is dan heeft het zaad geen enkele kans om te ontkiemen. Je kunt daarbij 

denken aan mensen die helemaal vol zijn van zichzelf. Dan noemt Jezus twee situaties waarbij het 

zaad wel ontkiemt, maar het krijgt niet de kans om te groeien tot volle wasdom.  

Het verdrogen staat voor onvoldoende onderhoud. We leven in een snelle tijd, maar het verteren 

van het Woord van God om in je te kunnen groeien, vraagt om voortdurende aandacht. Het is slow 



food. Geloof krijg je niet onder de knie zoals een cursus kerkgeschiedenis, het is een levensproject en 

ontwikkelt zich met vallen en opstaan. 

Het verstikken staat voor de vele verschillende belangen die in je en met je strijden waardoor het 

goede ontkiemde zaad als je niet oppast, verstikt wordt. Dit gevaar zit in eenieder van ons. Het 

ontkiemde zaad kan in je verstikt worden wanneer prioriteit wordt toegekend aan neigingen die 

haaks op ons geloof staan zoals de zucht naar bezit en macht. En soms kan het lijken dat de honger 

naar geloofsverdieping bij sommigen ineens stopt alsof het een tijdelijke bevlieging is geweest. 

Stefan, jij hebt veel in je om het zaad tot volle wasdom te brengen. Het gezin waaruit je afkomstig 

bent en waardoor je ook gelovig gevormd bent, heeft gezorgd voor een stevige basis, voor goede 

grond. En je bent op zoek gegaan naar voedsel om je geloof verder te ontwikkelen door de jaren 

heen. 

 

De andere optiek die ik wil bespreken is vanuit de missie van onze orde: de prediking. Door te 

verkondigen proberen wij zaad uit te zaaien. Daarbij is het goed voor ogen te houden dat we zaaier 

zijn niet omwille van onszelf, maar als werktuig van God. We zenden onszelf niet, maar we worden 

gezonden.  

Wat we zaaien is het evangelie van Jezus Christus en wat we proberen te bewerkstelligen heeft te 

maken met het heil van de zielen. We kunnen proberen om zo goed mogelijk te zaaien afgestemd op 

degenen die je wilt bereiken en gebruikmakend van de hulpmiddelen die er zijn. Maar uiteindelijk is 

het niet aan ons hoe het zaad ontvangen wordt. Dat heeft ook te maken met de genade Gods en in 

hoeverre aan die genade wordt meegewerkt. 

En die genade kan soms heel verrassend werken. Ik zal dat illustreren. 

Stefan, jij hebt vele talenten: je bent intelligent, je hebt een groot aanpassings- en 

doorzettingsvermogen, je hebt een vlotte babbel, en en je bent muzikaal. Je houdt van zingen en je 

hebt een bijzondere passie voor het Gregoriaans. En uit die passie is al doende het project OPchant 

voortgekomen. Samen met Alexandre Frezzato weten jullie duizenden mensen over de hele wereld 

te bereiken en te inspireren en van daaruit hebben jullie contacten met vele media en individuen 

gekregen. Als je zo’n project van tevoren helemaal uitgedacht zou hebben, dan is het maar de vraag 

of het even goed zou zijn aangeslagen. Het zou dan wellicht te veel mensenwerk zijn geworden. 

 

Stefan, ik heb je leren kennen toen je nog bestuurskunde studeerde in Nijmegen. Je bent 

aangenomen voor het noviciaat en ik vroeg me af hoe het je zou vergaan in Cambridge. Je woonde 

immers nog thuis. Maar het ging opmerkelijk goed. Ik vroeg je daar te overwegen om in Fribourg te 

gaan studeren als jij je tijdelijke professie zou doen. En ook dit ging opmerkelijk goed. Je wist je Duits 

en Frans goed bij te spijkeren en je werd snel een gewaardeerd communiteitslid. Je loopt op schema 

met je studie en behaalt hele goede resultaten en ondertussen heb je het project OPchant opgezet. 

Het lijkt wel alsof alles je heel gemakkelijk afgaat, maar dat is niet zo. Je werkt er heel hard voor en je 

moet waken voor je eigen innerlijke balans. 

 

Je zegt zelf dat jij je als dominicaan thuisvoelt als een vis in het water. En als vervolgens alle seinen op 

groen staan, dan ben je ook toe aan de plechtige professie. Het is je van harte gegund. 

Amen. 

 

René Dinklo o.p. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


