
Getuigenis intredeviering 

Vanaf een jonge leeftijd was ik gefascineerd door de grote vragen van het leven. Waarom zijn we 
hier? Wat is het doel van onze levens? Wie is die mysterieuze God, waarover ik zoveel hoor op school 
en in de kerk. Het lag dan ook voor de hand om theologie te gaan studeren.  

Maar het zoeken bleef. Een zoektocht die mij in diverse kerken bracht, maar vooral ook vele 
kloosters. Tot mijn grote vreugde en dankzij de hulp van veel kloosterlingen, ik noem in het bijzonder 
de Augustinessen van sint Monica, en van andere wijze mensen door de jaren heen, vond ik 
uiteindelijk een groep mensen die ook zo zoekende waren als ik was. Dominicaans zijn is altijd willen 
ontdekken. In studie en contemplatie. Nooit denken dat je het al weet. Het is een nieuwsgierigheid, 
soms op het irritante af. En ook daarin herken ik mijzelf en voel ik me thuis. Ik heb vaak gezegd, ik zag 
tijdens mijn oriëntatie zowel mijn sterke als mijn zwakke kanten gereflecteerd in de zusters en juist 
daarom wist ik, hier moet ik zijn. 

Want zoeken naar God en die grote levensvragen, is vooral een zoeken geweest naar: waar mag ik 
thuis zijn? Is er een plek voor mij, zoals God mij gemaakt heeft? Ik ben zeer dankbaar dat ik vandaag 
opnieuw en nu nog sterker mag vieren dat ik die plek gevonden heb.  

Van daaruit hoop ik verder te bouwen. Jezelf ontwikkelen, steeds meer thuiskomen bij jezelf, de 
gemeenschap, de mensen om je heen en God, is een zoektocht die nooit ten einde is. Verder bouwen 
betekent ook gestalte geven aan de verkondiging, waar het in de dominicaanse orde om draait. De 
boodschap dat ook andere mensen thuis mogen komen bij God. 

Voor deze weg is hoop nodig. Veel hoop. Het vertrouwen dat licht altijd zal doorbreken in de 
duisternis. Mijn naam is op basis hiervan gekozen. Ik wil mijn roepnaam behouden: Nadia. Het 
betekent hoop. In al de jaren dat ik over een kloosternaam heb nagedacht, heb ik geen mooiere 
betekenis voor mijn leven kunnen vinden. De Bijbeltekst van Jesaja zegt al hoe krachtig die hoop kan 
zijn. Hoe het, zeker op de momenten dat het het moeilijkst is, kracht kan geven waardoor je opstijgt 
als met de vleugels van een adelaar. Onze tijd kent heel veel grote uitdagingen, die een zeer lange 
adem zullen vereisen. Zowel in onze wereld, onze samenleving als in onze kerk en het religieuze 
leven in Nederland. Hoop zal ons kracht geven. God laat ons steeds voortgaan, want Zij is een bron 
van onuitputtelijke kracht. 

Diezelfde hoop komt ook terug in de tweede naam, die ik koos: Maria. Het is een goede gewoonte 
van onze congregatie om de naam Maria voor de roepnaam te zetten. Dat heeft meestal betrekking 
op de moeder van Jezus. In overleg leek het mij echter passender om de naam in mijn geval 
betrekking te laten hebben op Maria Magdalena. De verkondiger van de hoop van de verrijzenis. De 
getuige van het leven dat de dood overwint, het goede dat het kwade tenietdoet.  

Zij spreekt me ook persoonlijk aan omdat we in een cruciale tijd leven voor vrouwen. Daarvoor 
kunnen we kijken naar Iran, waar nu de revolutiekreet klinkt: Vrouw, leven, vrijheid. Maar ook naar 
ons eigen synodale proces en alle ontwikkelingen in de kerk. Maria Magdalena bracht een boodschap 
van hoop en vreugde namens God naar de toenmalige kerk, de elf en de andere leerlingen, 
samengevat alle apostelen. Ooggetuigen van Jezus’ leven en onderwijs. Maar ze werd ontvangen met 
hoon. Ze werd niet serieus genomen. Als het ware van de preekstoel afgebonjourd.  

Als ik in mijn rol als predikzuster en verkondiger iets mag betekenen voor mensen wiens stem niet 
wordt gehoord, voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen, dan zal ik God diep dankbaar 
zijn. In het verhaal eindigt het met Petrus, die toch gaat rennen en tot een vreugdevolle ontdekking 
komt. Wiens wereld omgekeerd wordt, waardoor verwondering bij hem de overhand mag krijgen. 



Laten we hopen dat in het synodale proces en alles wat daarna komt, de diverse opvolgers van 
Petrus en heel de kerk diezelfde ervaring mogen krijgen.  

Laten we uiteindelijk als zusters en broeders in Christus samen, zij aan zij op weg gaan en de 
boodschap van de hoop verkondigen. Er is geen duisternis zo groot dat het licht niet door kan 
breken. En ook al duurt de weg lang en is de zoektocht soms moeilijk, er is een God die nieuwe 
kracht geeft. Een God die eenieder van ons uiteindelijk thuis zal brengen in een liefdevolle omarming 
van wie we ten diepste zijn.  

Vandaag ben ik dankbaar daar binnen de dominicaanse orde en specifiek deze congregatie al een 
voorproefje van te mogen ervaren. En dat ik dit mag delen met mijn familie van wie ik zoveel houd 
en die mij mijn eerste thuis hebben gegeven, en met mijn vriendinnen, met iedereen die via de 
livestream meeleeft, en allen die met de dominicaanse gemeenschap verbonden zijn. Dank jullie wel 
voor deze dag en jullie aanwezigheid. Laten we samen op weg gaan.  
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