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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 1 ivm coronacrisis       15 maart 2020                                                                   
 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 
Begin deze week ontving u het bericht dat de viering in Glorieux van 15 maart geen 

doorgang kan vinden. Inmiddels heeft het bestuur van onze Geloofsgemeenschap in 
overleg met de directie van Glorieux besloten om de zondagse vieringen in de kapel 

van Glorieux ook daarna voorlopig niet te laten plaatsvinden in verband met de 

coronacrisis. 
 

Om u niet geheel verstoken te laten zijn van geestelijk voedsel, zal de redactie van de 
Kerk-Krant wekelijks een extra editie uitbrengen zolang deze crisis duurt. De inhoud 

van deze afleveringen zal bestaan uit de lezingen van de betreffende zondag, zo 
mogelijk een overweging van een van onze vaste voorgangers en wat zich verder zoal 

aandient dat voor onze gemeenschap interessant of belangrijk is.  
 

Deze extra edities kunnen we alleen digitaal verspreiden. We verzoeken onze lezers 
om een printje te maken en door te geven aan vaste kerkbezoekers die niet digitaal 

zijn aangesloten. 
 

Onze reguliere krant verschijnt normaal gesproken op 5 april, Palmzondag. Het is nu 
nog niet te overzien of het dan mogelijk zal zijn om papieren exemplaren uit te delen. 

De krant zal zeker digitaal verschijnen, want al onze redactieleden en 

gastredacteuren hebben heel erg hun best gedaan om er een mooi nummer van te 
maken. 

 
Wilt u op deze editie reageren, schroom niet om een bericht te sturen naar 

onderstaand mailadres. 
 

De redactie van de Kerk-Krant wenst u kracht en wijsheid toe om deze ingewikkelde 
periode te doorstaan. 

 
 

 
Reactieadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl  
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3e zondag van de veertigdagentijd 

 
Lezing uit Exodus: 17, 3-7 
 

Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt 
u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ’Om ons van dorst 

te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 

Mozes riep luid de HEER aan: ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg 
hij. “Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 

De HEER antwoordde Mozes: “Ga samen met een aantal van de oudsten 
van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt 

geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal op je wachten op de rots bij de 
Horeb. Als je op de rots slaat zal er water uit stromen, zodat het volk te 

drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël.  
Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar 

verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden 
gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 

 
Evangelielezing: Johannes 4,5-42 

 
In dit tijd kwam Jezus aan in een stad van Samaria, Sichar genaamd, 

dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar 

bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar 
bij deze bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Toen een vrouw uit 
Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: “Geef Mij te drinken.” De 

leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te 
kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: “Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken 

vragen aan mij, een Samaritaanse?” Joden onderhouden namelijk geen 
betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: “Als ge 

enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is, die u zegt: Geef Mij 

te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend 
water hebben gegeven.” Daarop zei de vrouw tot Hem: “Heer, Ge hebt niet 

eens een emmer en de put is diep; waar haalt Ge dan dat levende water 

vandaan? Zijt ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en 
er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?” Jezus antwoordde haar: “Iedereen 

die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt 
dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, 

het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, 
opborrelend tot eeuwig leven.” Hierop zei de vrouw tot Hem: “Heer geef mij 

van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te 
komen om te putten.” Jezus zei haar: “Ga uw man roepen en kom dan hier 

terug.” “Ik heb geen man,” antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: “Dat zegt 

ge terecht: ik heb geen man; want vijf mannen hebt ge gehad, en die ge 

nu hebt is uw man niet. Wat dit betreft hebt ge de waarheid 
gesproken.” “Heer”, zei de vrouw, “ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze 
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vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de 
plaats is waar men aanbidden moet.” “Geloof Mij, vrouw,” zei Jezus haar, 
“er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult 

aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, 

omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja het is er 
al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. 

De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is geest, en wie 
Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.” De vrouw 
zei Hem: “Ik weet dat de Messias (dat wil zeggen: de Gezalfde) komt, en 

wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen.” Jezus zei haar: “Dat ben 

Ik, die met u spreekt.” Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug 

en stonden verwonderd dat Hij in gesprek was met een vrouw. Geen van 
hen echter vroeg: “Wat wilt Ge van haar?” of “Waarom praat Gij met 

haar?” De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en 

zei tot de mensen: “Komt eens kijken naar een man, die mij alles heeft 
verteld wat ik gedaan heb! Zou Hij soms de Messias zijn?” Toen verlieten 

zij de stad om naar Hem toe te gaan. Ondertussen drongen de leerlingen 
bij Hem aan met de woorden: “Eet toch iets, Rabbi.” Maar Hij zei hun: “Ik 

heb een spijs te eten die gij niet kent.” De leerlingen zeiden tot elkaar: “Zou 

iemand Hem soms te eten gebracht hebben?” Daarop zei Jezus hun: “Mijn 

spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te 

volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst? Welnu, 
Ik zeg u: slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor 

de oogst. Reeds krijgt de maaier zijn loon en verzamelt vrucht tot eeuwig 
leven, zodat zaaier en maaier zich samen verheugen. Zo is het gezegde 

waar: de een zaait, de ander maait. Ik stuurde u uit om te maaien waarvoor 
gij niet hebt gezwoegd; anderen hebben gezwoegd en gij plukt van hun 

zwoegen de vruchten.” Vele Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om 
het woord van de vrouw die getuigde: “Hij heeft mij alles verteld wat ik 

gedaan heb.” Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, 

verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en 

door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw 
zeiden ze: “Niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben 

Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld 

is.”  
 

Thema: Dorst lessen: op zoek naar levend water 
Bij een bron, 

ontmoetingsplaats bij uitstek, 
ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw 

waarmee hij in gesprek raakt. 

Dit gesprek loopt uit op een echte ontmoeting, 
die iets bevrijdends heeft voor de vrouw. 

Haar ogen gaan open 
en ze ziet in Jezus een nieuwe toekomst. 

Hij is voor haar 
Bron van levend water. 
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Haar dorst naar ‘echt leven’ is gelest. 
 

Gebed voor de zondag 

Goede God, 
bron van alle leven. 

Wees vandaag voor mij een bron van levend water. 
Maak me open 

om U te ontmoeten 
en de woorden van leven te horen die U tot me spreekt. 

Zo bid ik U vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn. 
Amen. 

 

Gebed van de Nederlandse bisschoppen  

(in verband met corona) 
 

God toevlucht in alle nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen die die dit virus hebben opgelopen. 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen 
overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 

Amen. 
 

Johan Wolbrink zond ons  een tip. Bent u een beetje thuis in de 
Engelse taal, dan zoek op Youtube naar Fight the Virus en u hoort 

een anti-virus ballade vrij naar Simon and Garfunkel  
 

 
 


