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Hier bij de zusters in Huize Glorieux hebben we de gewoonte om een 

bloemetje neer te zetten als een zuster weer thuis komt na een 

ziekenhuisopname. Naast het bloemetje zetten we dan een kaartje neer 

met de tekst: Welkom thuis.  

Ik vind dit een hele mooie traditie. Het geeft die zuster het gevoel dat ze 

wordt verwacht. Dat er naar haar thuiskomst uitgezien wordt en dat men 

met aandacht voorbereidingen voor haar heeft getroffen. Het geeft een 

gevoel van thuiskomen, van gezien worden.  

De zusters hebben meer van dit soort kleine tradities. Een nieuwe 

bewoner welkom heten in de eetzaal bijvoorbeeld. Of gezamenlijk de 

kamer bezoeken van een zuster die pas in huis is komen wonen.  

Zingen tijdens de koffie en tijdens de warme maaltijd als er iemand jarig 

is. In een lange rij gaan staan aan het einde van de Nachtmis om iedereen 

de hand te schudden en een zaligkerstfeest te wensen. Ja, veel dingen 

hier in huis gebeuren met aandacht. 

 

Iets anders wat ik bij veel zusters zie, en daardoor raak ik altijd ontroerd, 

is wanneer ze hun verjaardag vieren en bezoek verwachten. Dan maken 

ze vaak de dag van te voren alles al in orde. De tafel wordt mooi gedekt. 

Chique kopjes en schoteltjes komen tevoorschijn en de servetten worden 

zorgvuldig gevouwen. Ook wordt het aantal stoelen geteld en zo nodig 

bijgezet. Een vorkje voor het gebak en een lepeltje voor de koffie liggen al 

klaar. Alles is in gereedheid gebracht voor het verwachtte bezoek.  

Ik weet niet wat dat is, maar dat raakt mij altijd heel diep als ik dat zie. 

Zo precies voorbereid, met zoveel aandacht. Prachtig vind ik dat. 

Misschien is het de zorgvuldigheid waarmee het gedaan wordt. Of het feit 

dat het er de tijd voor genomen wordt, niet haastig wat kopjes uit de kast 

pakken als het bezoek er al is. Maar het meest nog, denk ik, is het gevoel 

van welkom zijn. Je word verwacht: Kijk, ik heb de tijd genomen en de 

tafel al voor je klaargemaakt. Toch bijzonder, hoe kleine dingen je zo 

recht in het hart kunnen raken. 

 

U vraagt zich misschien wel af hoe dit verhaal in verband staat met de 

lezingen van vandaag. Nou, de lezingen van vandaag gaan ook over 

mensen die verwacht worden.  



In de eerste lezing, woorden toegeschreven aan de profeet Jesaja, horen 

we dat hij vanaf de moederschoot gevormd is tot de dienaar van Heer, om 

een licht te worden voor de wereld. De profeet Jesaja, wiens naam 

“Redding van God” betekent, wordt verwacht. Of misschien moeten we dit 

veel breder zien. Worden wij allemaal vanaf de moederschoot gevormd en 

geroepen om licht van de wereld te zijn? Of anders gesteld: zal er ooit 

iemand geboren worden met een ander doel? Is dat niet de ultieme 

toekomst van alle mensen? Licht van de wereld zijn? 

In het evangelie volgens Johannes wordt er ook iemand verwacht. 

Niemand minder dan Jezus zelf wordt verwacht door Johannes de Doper. 

Vol lof spreekt hij over hem, ook al kende hij hem niet. Maar hij voelde 

aan dat het om een hele bijzondere man ging, een man die bezield was 

met de geest van God. Johannes de Doper weet dat dit de man was op 

wie hij had gewacht, voor wie hij de weg heeft bereid, naar wie hij al die 

tijd heeft uitgezien.  

En hij doopt hem met water, een prachtig gebaar. Met de doop draagt 

Johannes het stokje over aan Jezus. Want, zo zegt Johannes, ik doop 

mensen met water, maar hij doopt de mensen met de heilige Geest.  

 

 

Ik moet even terugdenken aan mijn eigen doopsel. Ik ben gedoopt toen ik 

26 jaar was, hier in deze kapel, te midden van de zusters. Ik voelde me al 

langere tijd verbonden met het christelijke geloof en ik wilde dit graag 

bezegelen.  

Toen ik destijds de kapel binnenkwam was alles klaargemaakt. Mijn 

doopkaars had een plek gekregen, er stond een schaal met water klaar op 

een mooi aangeklede tafel. Mijn partner, mijn ouders, mijn broer en een 

hele goede vriendin van mij zaten vooraan. Mijn peter en meter waren er 

natuurlijk ook. En daarachter zaten de zusters. Allemaal zaten ze daar om 

mij welkom te heten binnen de gemeenschap.  

De gemeenschap van de zusters, maar ook de wereldwijde gemeenschap 

van christenen. Het kwam allemaal samen, daar, tijdens die viering in 

deze kapel. Ik voelde me helemaal opgenomen in de groep, ik voelde me 

welkom, ik werd verwacht. Het voelde voor mij als een voltooiing van iets 

dat ik altijd al gevoeld had. En tegelijkertijd voelde het zo vertrouwd, alsof 

het nooit anders geweest was. Het klinkt misschien een beetje stoffig, 

maar ik voel me thuis bij Jezus. Zijn manier van doen en zijn visie op 

wereld passen mij heel goed.  

 

 



Inmiddels zijn er ruim 5 jaar voorbij gegaan sinds deze dag en voel ik me 

helemaal thuis bij de zusters, ik voel me helemaal opgenomen in de 

gemeenschap.  

Ook met onze broeders en bewoners met wie ik dagelijks in aanraking 

kom. En ook bij deze geloofsgemeenschap, die zo mooi verweven is 

geraakt met Glorieux.  

En de grootste vreugde vind ik in de kleinste dingen. Zoals een tafel die 

gedekt is omdat er visite komt. Of dat bloemetje op tafel bij een zuster 

die terug komt uit het ziekenhuis. Maar zeker ook het handen schudden 

hier na de dienst. Het gezamenlijke koffie drinken, elkaar leren kennen.  

Dat velen van u mij kennen bij naam. Hoewel ik me stiekem een beetje 

schaam dat ik u niet allen bij naam ken.  

Maar die hartelijkheid en vriendelijkheid. Dat gevoel van welkom zijn, van 

thuiskomen. Dat voel ik hier, tijdens zoveel kleine momenten.  

 

En ik hoop met heel mijn hart, dat u dat ook mag voelen, dat ook u wordt 

verwacht. 

 


