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Zaterdag 10 december werden twee jonge dominicanen gewijd, de ene tot diaken en de andere 
tot priester. Erik Borgman was aanwezig en reflecteert, naar aanleiding van wat hij meemaakte 
en zijn gevoelens erbij, op de betekenis en de rol van het priesterschap in de kerk.  
 
Afgelopen zaterdag was ik in Antwerpen bij een dubbele wijding in de Sint-Pauluskerk. De 
Nederlandse dominicaan Stefan Ansinger werd tot diaken gewijd en de Vlaamse dominicaan 
Anton Milh tot priester. Nu heb ik de laatste jaren naar mijn gevoel meer professie- en 
wijdingsvieringen bijgewoond dan in alle jaren daarvoor, maar vooral de priesterwijding van Anton 
maakte op een nieuwe manier indruk op mij. Dat kwam niet allereerst door het inderdaad 
indrukwekkende interieur van de Pauluskerk – zie https://www.sintpaulusantwerpen.be/kunst-
geschiedenis/ – en ook niet door de manier waarop bisschop Johan Boni van Antwerpen 
voorging, al deed hij dat erg mooi en hield hij een behartenswaardige preek. Het was zelfs niet 
omdat twee jonge mensen – Anton is van 1992, Stefan is van 1994 – beloofden hun leven in 
dienst te stellen van het geloof en de kerk. Dat laatste is indrukwekkend, maar zowel Stefan als 
Anton zijn plechtig geprofest en hebben deze belofte dus al eerder gedaan.  
 Het was de priesterwijding zelf die zaterdag een bijzondere indruk op mij maakte. Nog 
preciezer: de handoplegging. Wanneer een man tot priester wordt gewijd, legt eerst de 
bisschoppen hem de handen op onder het uitspreken van het wijdingsgebed. Dit eindigt als volgt:  
 

Wij bidden U, Almachtige Vader, verleen uw dienaar hier de waardigheid van het 
priesterschap; wek opnieuw in hem uw Geest met zijn heiligende kracht. Geef hem het ambt 
van medewerker in onze bediening, en zorg dat zijn leven voor uw volk een voorbeeld is. 

 
De priester is medewerker in de bediening van de bisschoppen. Hierna komen alle aanwezige 
priesters naar voren, leggen de wijdeling één voor één de handen op en bidden om de Heilige 
Geest.  
 
Er waren zaterdag veel priesters aanwezig in de Antwerpse Pauluskerk: natuurlijk veel 
dominicanen uit de sinds kort verenigde Belgisch-Nederlandse provincie, dominicanen uit andere 
provincies waar de beide wijdelingen een deel van hun vormingstijd hebben doorgebracht, 
priesters van andere kerken in Antwerpen en andere vrienden en bekenden van Stefan en Anton 
die priester zijn. De handoplegging door al die priesters, de een na de ander, duurde dus een 
flinke tijd. Bovendien vond deze in volslagen stilte en goed zichtbaar plaats. Als aanwezige had je 
daardoor de neiging je bij elke handoplegging aan te sluiten bij de bede om Heilige Geest. 
Tenminste zo verging het mij. Ik kreeg hierdoor het gevoel dat wij als kerkgangers Anton mee 
wijdden.  
 Maar niet alleen wij. Ik zag voor mijn geestesoog van al die priesters die Anton nu de handen 
oplegden, alle priesters die hen op hun beurt bij hun wijding de handen hadden opgelegd en al 
diegenen die hen door zich aan hun zorg toe te vertrouwen steeds weer tot priester hadden 
gemaakt, en degenen die zij op hun beurt in de kerk hadden opgenomen door ze te dopen. Ik zag 
van deze priesters vervolgens weer degenen die hen wijdden en erkenden, degenen die zij 
doopten. Et cetera. Met andere woorden, ik zag als het ware hoe de kerk zichzelf door de tijd 
heen doorgeeft en hoe God haar in Christus en door de Geest steeds opnieuw tot leven roept. Ik 
liet mij daarom graag door de pasgewijde priester, die ik al lang ken en die de leeftijd heeft van 
mijn eigen kinderen, zegenen. Hij gaf mij daarmee iets dat hij niet in bezit heeft, maar waarvan hij 
het instrument mag zijn: een concreet teken van Gods trouwe betrokkenheid.  
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Ik heb soms moeite met het priesterschap in de vorm die het in de Rooms-Katholieke Kerk heeft 
aangenomen. Het kan lijken of een groepje mannen een bijzondere status krijgt en zich een 
macht toe-eigent die niemand toekomt, de macht om God in de sacramenten onder ons present 
te stellen. Ik weet theologisch dat de wijding ertoe dient om nu juist duidelijk te maken dat geen 
mens deze macht heeft, gewijd of ongewijd, maar om de gewijde te maken tot doorgeefluik van 
Gods gaven aan ons. Maar de wijze waarop sommige  gewijden zich gedragen en de manier 
waarop zij soms worden behandeld en aangesproken, spreekt dat soms op flagrante wijze tegen. 
Dan lijkt het priesterschap een exclusieve waardigheid waarvan velen – vrouwen, gehuwden – op 
willekeurige gronden zijn uitgesloten.  
 Dat gevoel was afgelopen zaterdag niet helemaal weg. Maar een ander gevoel voerde de 
boventoon. Het gevoel dat het goed is dat sommigen zich geheel en al beschikbaar stellen om te 
doen wat nodig is om de kerk de toekomst in te dragen. Een gevoel van dankbaarheid dat jonge 
mensen dat ook doen. Het gevoel ook dat met alle nadruk die er na het Tweede Vaticaans 
Concilie is gelegd op het priesterschap van alle gelovigen, het van belang blijft dat sommigen op 
bijzondere wijze priester zijn. Zij zijn een concreet teken dat God in elke tijd en onder alle 
omstandigheden, ook in onze tijd en ook in het geseculariseerde Noordwest-Europa mensen tot 
geloof aanspreekt, tot gemeenschap met Hem en met elkaar roept, en onder de tekenen van de 
sacramenten levend onder ons aanwezig is als hulp en steun onder alle omstandigheden. Zij zijn 
als het ware een condensatiepunt van het geloof van de kerk als de mensen die de weg van de 
Gezalfde Jezus gaan en degenen die de andere gelovigen op hun beurt laten delen in de Geest 
die het geloof mogelijk maakt en voedt. Zoals wij allemaal ontvangen zij eerst om vervolgens te 
kunnen geven.  
 Deze zondag is Anton Milh in Antwerpen voor het eerst voorgegaan in de viering van 
eucharistie. Stefan Ansinger assisteerde hem daarbij als diaken. Ik was daar niet bij. Ik ging in 
onze Dominicuskerk voor in een viering van woord en communie en zo wist ik mij toch met hen 
verenigd. De liturgie en het gebed houdt de kerk levend en houdt haar bij haar bron en bij haar 
bestemming: de gemeenschap met God en met elkaar. Het is deze zondag Gaudete-zondag, 
‘Verheugt u’-zondag. De geboorte van Gods gezalfde nadert.  
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