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We komen samen rond de tafel van de 
Eucharistie, de tafel van dankzegging, om God 
te prijzen en te danken voor de vele zegeningen 
die we van Hem hebben gekregen. Een van 
deze zegeningen zijn de Dominicaanse 
predikers die al 790 jaar hier in Nederland 
aanwezig zijn (de eerste broeders arriveerden 
in 1232 en op 2 juli 1515 werd de provincie 
gesticht). We danken God voor de honderden 
Nederlandse Dominicanen die hebben 
bijgedragen aan de opbouw van de Kerk, het 
Lichaam van Christus, in alle werelddelen en 
door de geschiedenis heen. 
 
Vorig jaar, in augustus, een dag na de operatie 
van onze broeder Timothy Radcliffe, kreeg ik 
een telefoontje van paus Franciscus. De Heilige 
Vader wilde zijn verbondenheid tot de Orde 
benadrukken en Timothy vertellen dat hij bidt 
voor zijn genezing. Ik was ontroerd door dit 
gebaar van paus Franciscus die in datzelfde jaar 
ook een operatie had ondergaan. Ik dankte de 
Heilige Vader en verzekerde hem dat de Orde 
ook voor hem bidt. Hij antwoordde: in favore o 
contro? (voor of tegen?)  Ik zei: "sempre in 
favore, Santo Padre!" (altijd voor, Heilige 
Vader) 

Homily Zwolle 29 May 2022 
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We gather around the table of the Eucharist, 
the table of thanksgiving, to give praise and 
thanks to God for the manifold blessings he has 
given us. One of these blessings is the gift of 
Dominican presence and preaching here in the 
Netherlands for 790 years (the first friars 
arrived in 1232, and the province was 
established on the 2nd of July 1515). We give 
thanks to God for the hundreds of Dutch 
Dominicans who have helped build the Church, 
the Body of Christ, across continents and 
throughout history. 
 
 
A day after our brother Timothy Radcliffe had 
his operation in August last year, I received a 
phone call from Pope Francis. The Holy Father 
wanted to express his closeness to the Order 
and tell Timothy that he is praying for his 
healing. I was moved by this gesture of Pope 
Francis who had also a surgery on the same 
year. I thanked the Holy Father and assured 
him that the Order is also praying for him. He 
replied: in favore o contro? I said: “sempre in 
favore, Santo Padre!” 
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Wanneer we bidden, verheffen we de 
dierbaren die we in ons hart dragen tot de 
Heer. In het hart van ons gebed zullen we de 
personen vinden die voor ons het belangrijkst 
zijn. Het is dus altijd hartverwarmend om 
mensen te horen zeggen: Ik zal voor je bidden. 
En wanneer mensen om ons gebed vragen, 
vragen ze eigenlijk om een ruimte in het hart 
van ons gebed. Daarom is een van de meest 
ontroerende delen van het Evangelie van 
Johannes de Evangelielezing voor deze zondag. 
In dit priesterlijk gebed horen we Jezus bidden: 
"Ik bid niet alleen voor hen die u mij hebt 
gegeven, maar voor allen die door hun 
verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één 
zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 
hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft 
dat u mij hebt gezonden." Het is echt 
bemoedigend en hartverwarmend om te 
ontdekken dat wij ons in het hart van Jezus’ 
gebed bevinden!  
 
Voor de Heer Jezus is de manier waarop Hij bad 
in diepe zin, de manier waarop Hij ons leerde 
over de Vader en hoe Hij Zijn wil voor ons 
openbaarde, d.w.z. wat Hij wil dat we zijn en 
doen. Door middel van bidden bracht hij aan de 
Vader en aan ons over waar hij ten diepste om 
gaf. In zekere zin zouden we kunnen zeggen: 
modus orandi est modus docendi. Toen Jezus 
ons leerde God onze Vader te noemen, leerde 
Hij ons niet alleen hoe we met God als Vader 
om moeten gaan, hij leerde ons ook om elkaar 
als zusters en broeders te behandelen. In zijn 
gebed tot de Vader openbaart Jezus ons zijn 
wil, opdat wij één mogen zijn, opdat wij in 
gemeenschap mogen zijn met de Drie-eenheid 
en met de gehele mensheid. 
 
Er zijn momenten waarop onze gebeden 
onbeantwoord lijken en we ons afvragen of 
God onze gebeden wel hoort.  Maar de 
belangrijkste vraag is niet of God naar ons 
luistert, maar of wij naar Gods gebed luisteren.  
We willen dat Jezus naar onze smeekbeden 
luistert, maar luisteren wij ook, luisteren wij ook 
echt naar zijn gebed? Jezus bidt dat wij één 
mogen zijn, ut unum sint; handelen we of 
nemen we beslissingen zodat het gebed van 
Jezus werkelijkheid wordt in ons midden, in 
onze gemeenschap? Vandaag de dag lijdt onze 
kerk in vele delen van de wereld onder 
verdeeldheid.  Het lichaam van Christus is 

When we pray, we lift up to the Lord the dear 
ones we keep in our hearts. At the heart of our 
prayer, we will find the persons most important 
to us. Thus, it is always heart-warming to hear 
people tell us:  I am praying for you. And when 
people ask for our prayers, they are actually 
asking us for a space at the heart of our prayer. 
That is why one of the most touching parts of 
the Gospel of John is the Gospel reading for 
this Sunday. In this priestly prayer we hear 
Jesus pray:  “I pray not only for them, but also 
for those who will believe in me through their 
word, so that they may all be one, as you, 
Father, are in me and I in you, that they also 
may be in us, that the world may believe that 
you sent me.”  It is truly uplifting and 
heartening to discover that we are at the heart 
of the prayer of Jesus!  
 
 
 
 
For the Lord Jesus, the way he prayed, is in a 
profound sense, the way he taught us about 
the Father and the way he revealed his will for 
us i.e., what he wants us to be and do. In 
prayer, he conveyed to the Father and to us 
what he deeply cared about. In a certain sense 
we could say modus orandi est modus docendi. 
When Jesus taught us to call God our Father, he 
is teaching us not just how we ought to relate 
with God as Father, he is also teaching us to 
treat one another as sisters and brothers. In his 
prayer to the Father, Jesus reveals to us his will, 
that we may all be one, that we may be in 
communion with the Trinity and with all 
humanity. 
 
 
There are times when our prayers seem 
unanswered and we wonder whether God 
hears our prayers.  But the more important 
question is not whether God listens to us, but 
whether we listen to God’s prayer. We want 
Jesus to listen to our supplications, but do we 
also listen, truly listen to his prayer? Jesus prays 
that we may be one, ut unum sint; do we act or 
make decisions so that the prayer of Jesus 
becomes a reality in our midst, in our 
communities? Today, in many parts of the 
world, our Church suffers divisions. The body of 
Christ is wounded. It seems that some 
members of the Church fail to understand that 



 

gewond. Het lijkt erop dat sommige leden van 
de kerk niet begrijpen dat wanneer zij anderen 
kwetsen en pijn doen, ze in feite zichzelf pijn 
doen. "Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, 
lijden alle andere mee" zegt Paulus (in zijn 
eerste brief aan de Korinthiërs. 12:26)." Om 
verdeeldheid en gebroken relaties te helen, te 
werken aan de verzoening van individuen en 
gemeenschappen, moet je luisteren, echt 
luisteren, naar het priesterlijke gebed van Jezus.  
Het gebed van Jezus om eenheid openbaart zijn 
wil en missie. Wanneer we werken aan 
verzoening en verbondenheid in ons gezin en 
onze gemeenschap, delen we in de missie van 
Jezus. Paulus zegt ons in zijn tweede brief aan 
de Korinthiërs: "God heeft ons de verkondiging 
van verzoening toevertrouwd; Het is God die de 
wereld met zich heeft verzoend… Wij zijn 
gezanten van Christus, God doet door ons zijn 
oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met 
God verzoenen" (2 Korintiërs 5:18-20). 
 
Een van de mooie verhalen van Pasen is het 
verhaal van Thomas die bewijs eiste dat Jezus 
echt leefde. Toen hij Jezus eindelijk ontmoette, 
nodigde de Heer hem uit zijn wonden aan te 
raken. Toen hij dat deed, riep Thomas uit: "mijn 
Heer en mijn God!"  Een priester schreef: "Onze 
wereld is vol wonden. Het is mijn overtuiging 
dat degenen die zich afwenden van de 
wonden in onze wereld niet het recht hebben 
om te zeggen: 'Mijn Heer en mijn God'. "Geloof 
wordt alleen geboren en herboren uit de 
wonden van de gekruisigde en herrezen 
Christus gezien en aangeraakt in de wonden 
van de mensheid."  
 
De wonden van Christus blijven in de wonden 
van de wereld; een wereld gekwetst door 
oorlog, onverschilligheid, (en) nepnieuws (etc).  
We hebben leden van de Dominicaanse familie 
in landen die lijden onder oorlog, Oekraïne en 
Myanmar. Ze zien dood en verderf om zich 
heen. Maar ze kozen ervoor om bij de mensen 
te blijven. Zij zien de wonden van Christus en 
raken ze aan bij hen die lijden onder de 
verschrikkelijke gevolgen van oorlog. Ze blijven 
bij het volk uit gehoorzaamheid aan Jezus' 
woorden: "Heb je mij lief? Geef mijn schapen te 
eten".  Vorige maand, tijdens de bijeenkomst 
van provincialen en vicarissen van Europa, 
vertelde Jaroslaw, de vicaris voor Oekraïne: 
"Buiten Oekraïne zien mensen nieuws en foto's 

when they hurt and inflict pain on other 
members, they are in fact hurting themselves. 
“If one member suffers, all suffer together” 
says St. Paul (1 Cor. 12:26). To heal divisions 
and fractured relationships, to work for the 
reconciliation of individuals and communities is 
to listen, truly listen, to the priestly prayer of 
Jesus. The prayer of Jesus for unity reveals his 
will and mission. When we work for 
reconciliation and communion in our families 
and communities, we share in the mission of 
Jesus. St. Paul tells us in his second letter to the 
Corinthians: “God has given us the ministry of 
reconciliation; that is, in Christ God was 
reconciling the world to himself… So we are 
ambassadors for Christ, since God is making his 
appeal through us; we entreat you on behalf of 
Christ, be reconciled to God”(2 Corinthians 
5:18-20). 
 
 
 
One of the  beautiful stories of Easter is the 
story of Thomas who demanded evidence that 
Jesus is truly alive. When he finally met Jesus, 
the Lord beckoned him to touch his  wounds. 
As he did so, Thomas exclaimed: “my Lord and 
my God!” A priest wrote: “Our world is full of 
wounds. It is my conviction that those who 
close their eyes to the wounds in our world 
have no right to say, ´My Lord and my God´. 
“Faith is born and reborn only from the wounds 
of the Crucified and Risen Christ seen and 
touched in the wounds of humankind.”  
 
 
 
The wounds of Christ remain in the wounds of 
the world; a world wounded by war, 
indifference, fake news etc.  We have members 
of the Dominican Family in countries suffering 
from war, Ukraine and Myanmar. They see 
death and destruction around them. But they 
chose to stay with the people. They see and 
touch the wounds of Christ among those who 
suffer the horrible consequences of war. They 
remain with the people in obedience to Jesus’ 
words: “Do you love me? Feed my sheep”. 
During the meeting of provincials and vicars of 
Europe last month, the vicar for Ukraine, 
Jaroslaw, told us: “outside Ukraine people see 
news and photos of a terrible war. We see the 
same horror, not through the internet but 



 

van een verschrikkelijke oorlog. We zien 
diezelfde verschrikking, niet via internet maar 
door onze deuren en ramen. Maar wat de 
kranten en het internet niet laten zien, zijn de 
vele daden van vriendelijkheid en 
saamhorigheid onder de mensen die je om je 
heen ziet. Mensen die mensen helpen. Mensen 
die mensen de hand reiken." Dit is de paradox, 
juist wanneer de donkere kant van onze 
menselijkheid zich manifesteert, komt ook de 
helderste kant van de mensheid, die door Jezus 
aan het kruis is verlost, duidelijker naar voren. 
Zelfs te midden van het oorlogsgeweld 
herontdekte Jaroslaw de ware vrede, de vrede 
die, zoals het Evangelie van afgelopen zondag 
vertelt, de wereld niet kan geven.  Het 
geschenk van ware vrede kan alleen van God 
komen. Jezus spreekt vrede tot ons in de 
stormen van het leven, net zoals Hij tot de 
leerlingen sprak in de storm op het meer 
(Marcus 4:35). En zijn woorden echoën door de 
eeuwen heen: 'Vrede! Wees stil!'  Stormen 
kunnen lawaaiig en vol verwarring zijn, maar 
God spreekt nog steeds, en we moeten stil zijn 
om naar het gebed van Jezus te luisteren: "op 
Vader, mogen zij allen één zijn, mogen zij één 
zijn in ons, zoals u in mij bent en ik in u, opdat 
de wereld gelooft dat u het was die mij 
gezonden heeft." 
 

through our doors and windows. But what the 
newspapers and the internet do not show are 
the many acts of kindness and solidarity among 
the people which you see around. People 
helping people. People reaching out to people.” 
This is the  paradox, it is when the dark side of 
our humanity manifests its ugliness that the 
brightest side of humanity redeemed at the 
cross by Jesus also shines more clearly. Even in 
the midst of the violence of war, Jaroslaw 
rediscovered true peace, the peace, which the 
Gospel last Sunday tells, the world cannot give. 
The gift of true peace can only come from 
God. Jesus speaks peace to us in the storms of 
life just as He spoke to the disciples in the 
storm on the lake (Mark 4:35). And his words 
echo down the centuries, ‘Peace! Be 
still!’ Storms can be full of noise and confusion, 
yet God still speaks, and we need to be still to 
listen to the prayer of Jesus:  “Father, may they 
all be one, may they be one in us, as you are in 
me and I am in you, so that the world may 
believe it was you who sent me.” 
 

 

 


