
Verkondiging bij de tijdelijke professie van Nadia Kroon  
op woensdag 16 november 2022. 
 
Eerste Lezing: Jesaja 40, 27-31 
 
Evangelielezing: Lucas 24, 1-12 
 
 
Beste zusters en broeders, beste Nadia, 
 
Hoe kijk jij naar de wereld? 
Als je het nieuws maar een beetje volgt, word je al overstelpt met de vele crisissen die we rijk zijn: 
een klimaatcrisis, een CO2-crises, een bouwcrisis, een vluchtelingencrisis, een energiecrisis en een 
economische crisis die nu op de loer ligt. En dan heb ik het nog niet over het vraagstuk van oorlog en 
vrede in Oost-Europa. Als je dit alles bij elkaar optelt heb je alle reden om pessimistisch te zijn. 
Toch zijn er ook mensen te vinden voor wie het glas niet half leeg is, maar halfvol. Mensen die altijd 
lichtpunten zien en zelfs ’s ochtends vroeg vrolijk uit hun bed stappen. Dit zijn de optimisten. 
Maar naast een pessimistische of optimistische kijk, is er ook een derde weg mogelijk. 
Wat is die derde weg? 
 
Ik maak even een zijsprong. 
Berne Media geeft twee keer per jaar een boekje uit met meditaties en gebeden op weg naar Pasen 
of Kerstmis. Het boekje richting het komende Kerstfeest is gevuld met meditaties en gebeden van de 
drie jongste zusters dominicanessen van deze congregatie, onder wie jij, Nadia.  
Op de achterzijde lees ik: 
Holkje, die dit jaar overleed, tekende in 2021 nog het volgende op: ‘De wereld is geen veilige 
woonplaats. We weten het en het doet zeer.’ In de kerk, maar ook met Kerstmis draait het volgens 
haar ondanks alles om ‘hoop hebben, hoop houden en elkaar bemoedigen.’ 
 
De derde weg is dus de weg van de hoop. Hierbij doel ik niet op de alledaagse hoop, op een 
verwachting of wens zoals: ‘ik hoop op mooi weer.’ Nee, het gaat om de hoop vanuit een gelovig 
perspectief.  
Het is met name de Brits-joodse geleerde Jonathan Sacks geweest, die over deze hoop heeft 
getheologiseerd. Het gaat hem om de hoop die hij vindt in wat wij kennen als het Oude Testament. 
Het is deze hoop, die ons in de richting zet van de mogelijkheid dat langzamerhand iets nieuws en 
bevrijdends kan ontstaan uit het midden van een radicale onzekerheid.  
Dus in al die crisissen die we nu hebben en die veel onzekerheid met zich meebrengt, kan iets nieuws 
en bevrijdends ontstaan. Dat is de hoop die wij als gelovigen mogen hebben. 
 
We zien het ook gebeuren in onze eerste lezing. Wat kan er nog verwacht worden van de 
vermoeiden, de machtelozen en krachtelozen, de gestruikelden?  
Voor een pessimist zou dan het doek gevallen zijn. De optimist gaat wellicht te makkelijk voorbij aan 
de weerbarstige realiteit en komt zichzelf alsnog tegen.  
Degenen echter die hopen op de Heer, dat wil zeggen die hopen vanuit een gelovig perspectief, kan 
zich bevrijden uit de ellende. Degene die blijft hopen, gaat immers niet voorbij aan de complexiteit 
van de werkelijkheid zoals een optimist dat wel kan doen, maar geeft zich ook niet over aan angst en 
wanhoop zoals een pessimist dat doet. 
Degene die hoopt, heeft het besef dat hij of zij niet alleen is, dat hij of zij gedragen wordt door God, 
die leven geeft, die de weg naar bevrijding wijst. 
 



Nadia, het is niet voor niets dat jij deze lezing hebt gekozen waarin de hoop van doorslaggevende 
betekenis is. Je naam betekent immers ‘hoop’.  
In de Bijbelse traditie onthult je naam je levensprogramma. In je zoekend leven mag je dus invulling 
geven aan de gelovige hoop. 
 
In deze congregatie van zusters, wordt vaak Maria toegevoegd aan je naam. En deze traditie heeft de 
keuze van je evangelielezing bepaald. Hierin verschijnen Maria’s. Jij wilt echter de focus leggen niet 
op de meest bekende Maria, de moeder van Jezus, maar op de Maria van Magdala.  
De dominicaanse traditie kent een Maria-devotie. We hebben het dan over de moeder van Jezus. In 
de kunstzinnige verbeelding ontvangt Dominicus de rozenkrans uit de handen van Maria. Maar de 
dominicaanse traditie heeft ook wat met Maria van Magdala.  
Het is de grote dominicaanse geleerde, Thomas van Aquino, die deze Maria al aanduidde als ‘apostel 
van de apostelen.’ In de loop der eeuwen zijn echter verschillende Maria-tradities samengebracht in 
Maria van Magdala en werd haar leven vaak ook negatief ingekleurd. Ze werd de ‘boetvaardige 
zondares’. Maar gelukkig heeft de Kerk deze traditie verlaten en is zij vooral de ‘apostel van de 
apostelen’ omdat Jezus eerst aan haar verscheen en dat Hij bij deze verschijning volgens het 
Johannes evangelie heeft gezegd: ‘Ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader en 
uw Vader, naar mijn God en uw God.’ Haar verplichte gedachtenis op 22 juli werd in 2016 door de 
Kerk verheven – geüpgrade –  tot een kerkelijk Feest. 
 
En vanuit dominicaans perspectief moet vooral vermeld worden dat Maria van Magdala patrones is 
van de orde van de dominicanen, die de gehele dominicaanse familie omvat. 
Zoals de dominicanessen eerder gesticht waren dan de dominicanen, was de eerste prediker van het 
Goede Nieuws van Jezus geen man, maar een vrouw, een predikvrouw, Maria van Magdala.  
En Nadia dat is wat je wilt zijn: een predikvrouw. Juister geformuleerd: Dat is wie je bent en wat je 
nog meer wilt worden. 
In eerste instantie was de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch vooral een 
onderwijscongregatie. Daar zijn later andere apostolaten bijgekomen. Maar de tijden zijn veranderd 
en er is nieuwe instroom. Dit heeft geleid tot een fundamentele heroriëntatie op het apostolaat van 
de zusters. Wat betekent het om nu een dominicanes te zijn? 
Het heeft er toe geleid dat studie belangrijk werd gevonden en dat het apostolaat gericht is op de 
prediking. En daarom Nadia, voel jij je thuis genoeg bij de congregatie om professie te doen. Je bent 
immers studieus ingesteld en als je langere tijd niet naar buiten kunt treden, begint het bij jou te 
kriebelen. Het past bij jou om te schrijven, lezingen te geven of les te geven of om in een 
geloofsgemeenschap missionair bezig te zijn. 
 
Beste Nadia, 
Nu jij je zo dadelijk door middel van professie je gaat verbinden aan deze congregatie wens ik je toe 
dat je hierdoor ‘de hoop’ als ‘predikvrouw’ verder mag belichamen en dat je daarin gelukkig mag zijn. 
Amen. 
 
 
René Dinklo OP 
 


