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Gastvrijheid 
 

Grenzen overgaan, dat doen 
velen in vakantieperiodes. 

Door weg te trekken uit je 
eigen, bekende en ver-

trouwde wereld, treed je een 
nieuwe wereld binnen met 

andere gewoonten. En in die 
andere wereld vertrouwen 

we erop dat we gastvrij 

worden ontvangen, tot rust 
mogen komen en genieten 

van het mooie van het 
nieuwe land. 
 

Gastvrijheid die je gegeven wordt, is tevens opdracht voor ons, om vreemden 

gastvrij te ontvangen in ons eigen land. Dat gaat niet altijd vanzelf. Om vreemden 
gastvrij te kunnen ontvangen moeten we zelf de grens van vooroordelen en 

aarzelingen overwinnen. In het evangelie zien we hoe Jezus schoorvoetend grenzen 
verlegt en zo met de vreemde vrouw ruimte deelt. 

Hoe gastvrij zijn wij voor vreemdelingen? 
Mogen wij aan de hand van de lezingen opnieuw verstaan wat gastvrijheid is? 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Twintigste zondag door het jaar  
 

Eerste lezing: Jesaja 56,1.6-7  
God verzamelt zijn volk en roept hen op tot gerechtigheid. 

 
o spreekt Jahwe: Onderhoudt het recht, beoefent de gerechtigheid, 

want de komst van mijn redding is nabij en mijn gerechtigheid wordt 
weldra geopenbaard. De vreemdelingen die zich bij Jahwe hebben 

aangesloten, om Hem te dienen en de naam van Jahwe te beminnen, om 
zijn dienstknechten te zijn; al degenen die de sabbat onderhouden, hem 

niet ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond: hen allen laat Ik komen 
naar mijn heilige berg, en schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun 

brand - en slachtoffers zijn welgevallig op mijn altaar. Want mijn huis zal 
heten: Huis van gebed voor alle volken.  (Bron: rkbijbel.nl) 

 
Vraag: Wie mogen wonen in het huis van God? 
 

 

Evangelie: Matteüs 15,21-28 

Door het geloof van de vrouw verandert Jezus van visie en haar dochter 

wordt genezen. 
 

n die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een 
gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw afkomstig uit dat gebied 

naar voren, luid roepend: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! 
Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk 

gekweld.’ Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden 
zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: ‘Stuur die vrouw toch weg, 

want ze blijft ons achterna roepen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen maar tot 
de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.’ Maar de vrouw 

kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij 
gaf haar ten antwoord: ‘Het is niet goed het brood dat voor de kinderen 

bestemd is aan de honden te geven.’ ‘Wel waar, Heer’, sprak zij, ‘want de 

honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters 
vallen.’ Daarop zei Jezus haar: ‘Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw 

verlangen wordt ingewilligd.’ En van dat ogenblik was haar dochter 
genezen.  

 
Vraag: Waarom is Gods heil voor alle mensen bestemd? 
 

Wie kan de verschillende krachten in kaart brengen 

die zich afspelen in de ziel? 

De mens is een diepe afgrond, o Heer, 
de haren van zijn hoofd zijn gemakkelijker te tellen 

dan zijn gevoelens, 

dan de bewegingen van zijn hart.  
Augustinus 

Z 

I 
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Overweging bij Matteüs 15, 21-29: 

Grenzen verleggen 
 

Veel mensen vinden het fijn om in de vakantietijd naar verre oorden te 
gaan. Natuurlijk in zoverre dat momenteel mogelijk is, want reizen naar een 

‘oranje’ gebied mag eigenlijk niet, tenzij je een zwaarwegende reden hebt. 
Hoe dan ook, mensen steken graag de grens over: een andere taal, andere 

cultuur, andere gewoonten. Daar staan we ‘open’ voor.  Minder open staan 
we als mensen van andere culturen naar hier komen. Niet op vakantie, maar 

om hier te komen wonen, leven en werken, een toekomst op te bouwen.  
Als kind vond ik het spannend als we de grens overgingen. Die douane-

mensen met hun strenge gezichten, zouden ze ons wel doorlaten?  
 

Wat gebeurt er als je een grens overgaat, de grens van wat je kent of kunt, 
van wat je denkt, wat roept dat op?  

Ook wij gingen als gezin op vakantie en ja, de grens over naar buurland 

Duitsland. Op dit moment moet je daar in alle openbare gelegenheden een 
mondkapje op. We zaten buiten te eten en toen ik naar het toilet ging, 

moest het mondkapje op. Een Duitse vrouw sprak me aan: ‘komisch toch, 
in Holland dragen de mensen helemaal geen mondkapje’.  En ineens voelde 

ik me aangesproken om deze keuze te gaan verantwoorden. Ik was ineens 
een Nederlander en zij een Duitse. Terug in Nederland dacht ik: die Duitsers 

doen het zo gek nog niet met die mondkapjes, waarom doen we dat hier 
niet? 

Natuurlijk is dit een relatief onschuldig voorbeeld. 
Jezus bevindt zich vandaag ook ‘in den vreemde’. Het is geen vakantie voor 

hem want hij is eigenlijk op de vlucht voor de farizeeën die hem steeds 
verder in het nauw drijven.  Hij gaat de grens over naar het gebied van 

Tyrus en Sidon, het huidige Libanon, dat land dat door de ene ramp na de 
andere wordt getroffen. En meteen als Jezus daar is, komt hij een Kananese 

vrouw tegen, een niet-joodse. Wat er gebeurt, is schokkend. Jezus gedraagt 

zich zo totaal anders dan wij verwachten. Hij wijst haar af tot drie keer toe 
en zij wijst hem terecht, je zou kunnen zeggen dat hij zich ‘bekeert’, hij 

gaat letterlijk en figuurlijk over zijn eigen grenzen heen, in positieve zin. 
Uiteindelijk dringt het tot hem door dat zijn God een God is voor alle 

mensen. De boodschap van liefde is voor iedereen bestemd. Jezus laat zich 
bevragen door die vreemde vrouw.  Hij verlegt zijn grenzen.   

 
We kunnen alleen maar onze grenzen verleggen als we bereid zijn het 

‘vreemde’ te omarmen. Dat kan letterlijk een vreemdeling zijn, een 
asielzoeker die we liever zien gaan dan komen. Het kunnen ook afwijkende, 

voor ons wellicht schokkende gedachten of weerzinwekkende meningen 
zijn, zoals bijvoorbeeld de gedachten van de hoogleraar filosofie Patricia 

Macormack, die onlangs in Trouw geïnterviewd werd. Dat wil niet zeggen 
dat we het ermee eens moeten zijn, maar openstaan voor vreemde 

gedachten of mensen kan nooit kwaad.  



4 
 

De vreemdeling, het vreemde dat ook ons de vraag stelt: waar sta je, wat 
geloof je, hoe ga je met mensen om? Of je nu in God gelooft of niet, of je 

christen bent, of moslim, of humanist, we zijn allemaal in eerste instantie 

mens.  
En God, God is uiteindelijk ook een Vreemde, God is de totaal Andere, 

iemand die wij niet kennen en aan wie we ons toch, in geloof, toe mogen 
vertrouwen. 

 
Laten we elkaar toewensen dat we iets van de ruimte waar Jezus naar toe 

groeide mogen ervaren, en ook van de veerkracht en het zelfbewustzijn en 
het geloof van de Kananese vrouw. 

 
Annelies Rosier 

 

Reacties op de Lekenpraat van vorige week 
 

Voltooid leven 
  

De discussie over 'voltooid leven' is weer actueel nu er een wetsvoorstel in 
voorbereiding is. Helaas vind ik dat bij veel opmerkingen het uitgangspunt 

nogal beperkt is.   

 Uitingen als  'Ik zie het niet meer zitten', 'Ik heb het echt gehad'  en 
'Voor mij heeft verder leven geen zin meer' spreken ook mij aan. Maar ze 

beperken zich tot het ik van de betreffende persoon. 
 Leven is echter meer dan dat. Leven omvat ook :'Wat beteken ik voor 

de ander' en 'Wat betekent de ander voor mij'. Mens zijn is wezenlijk 
medemens zijn. Is dat ooit voltooid ? Laten we ook daarover met elkaar in 

gesprek zijn. 
Willem Luiten (87 jaar), Tilburg 

 

Aan de redactie en vrienden van Glorieux 
 

Na weer zo’n inspirerende krant -de 22ste al- kan ik niet nalaten te zeggen 
hoe bijzonder ik het vind, dat er zoveel mensen van onze gemeenschap zo 

goed voor het “Glorieux volk” zorgen. 

Ik ben daar zo dankbaar voor, maar laat het tot nog toe maar over me heen 
komen en doe verder niets - foute boel. Moet ik nou ver weg zijn om te 

reageren ?? 
Het thema dat Gert Dirksen aanhaalt laat me allang niet los.Gesprekken 

daarover zou ik zeer op prijs stellen. Mooi dat ik ook weer ‘ns te lezen 
kreeg:onrustig is ons hart tot het rust in U. We kregen dat 70 jaar geleden 

met de paplepel ingegeven. Was er in de loop der tijd dikwijls blij mee. 
Graag zou ik 30 augustus aanwezig zijn, maar kan nog niet zeggen of ik 

terug ben.Voor al die bezige mensen voor mij kan ik alleen maar zeggen: 
dank, dank.  

Nel Greve 
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Enige woorden over de ziel 

 

 
Uit: 'het moment' 

Wisława Szymborska 
 

(Met dank aan Wies Kleene) 
 

 
 

Een ziel heb je nu en dan. 
Niemand heeft haat 

ononderbroken 
en voor altijd 
 

Dagen en dagen, 
jaren en jaren 

kunnen zonder haar voorbijgaan. 
 
Soms verwijlt ze alleen in het vuur 

en de vrees van de kinderjaren 
wat langer bij ons. 

Soms alleen in de verbazing 
dat we oud zijn. 
 

Zelden staat ze ons bij 
tijdens slopende bezigheden 

als meubels verplaatsen 
en koffers tillen 
of een weg afleggen op knellende 

schoenen. 
 

Bij het invullen van formulieren 
en het hakken van vlees 
heeft ze doorgaans vrij. 

 
Aan een op de duizend gesprekken  

neemt ze deel, 
maar zelfs dat is niet zeker, 

want ze zwijgt liever. 
 
Wanneer ons lichaam begint te 

lijden en lijden 
verlaat ze stilletjes haar post. 
 
 

Ze is kieskeurig: 
ziet ons liever niet in de massa, 

walgt van onze strijd om maar te 
winnen 
en van ons wapengekletter. 

 
Vreugde en verdriet 

zijn voor haar geen verschillende 
gevoelens 
Alleen als die twee zijn verbonden, 

is ze bij ons. 
 

We kunnen op haar rekenen 
wanneer we nergens zeker van 
zijn, 

maar alles willen weten. 
 

Wat materiële zaken betreft 
houdt ze van klokken met een 
slinger 

en van spiegels, die vlijtig hun 
werk doen, 

ook wanneer niemand kijkt. 
Ze vertelt niet waar ze vandaan 
komt 

en wanneer ze weer van ons 
verdwijnt, 

maar lijkt zulke vragen beslist te 
verwachten. 

 
Het ziet er naar uit 
dat net als wij haar 

zij ons ook 
ergens voor nodig heeft. 
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Over schone kunsten 

 

Het is een vrolijk gezicht als je op televisie de oudere mensen ziet 
binnengaan op de locatie van waaruit Tussen kunst en kitsch wordt 

uitgezonden. Blije gezichten van mensen die vol verwachting een groot of 
klein kunstvoorwerp meedragen. Wat zal de expert zeggen over mijn 

dierbaar erfstuk? Zal ik rijk worden of moet ik tevreden zijn met wat ik thuis 
aan de muur heb hangen en wat dadelijk heel Nederland mag zien? 

 
Over kunst is veel te zeggen. Ieder van ons heeft wel iets moois of dierbaars 

dat aan de muur hangt of op de kast staat. Vaak zijn er hele mooie 
familiegeschiedenissen mee verbonden. Dat wil je niet kwijt. 

Maar dan komt de interessante vraag: wanneer is iets kunst? Of nog wat 
ingewikkelder: wanneer is iets religieuze kunst? Is het kruisbeeld bij ons 

aan de muur kunst? Is het Mariabeeld bij mij op de kast kunst, alleen omdat 
het een religieus voorwerp is? Is elke kruisweg in elke kerk meteen 

religieuze kunst? Een gewoon kruisbeeld, een gewoon Mariabeeld of een 

gewone kruisweg kunnen voor mij voldoende zijn om mijn geloof, mijn 
devotie te beleven. Die beelden zijn en blijven voldoende om mijn geloof 

met iets zichtbaars te verbinden. 
 

We lezen de laatste tijd dat er grote problemen zijn om de kunstwereld 
overeind te houden. We hoorden al dat kleine musea zullen om-vallen (wat 

een woord) omdat er niet genoeg inkomsten zijn. Helaas. Deze week stond 
in de krant dat het bekende Amsterdamse muse-um Ons’ Lieve Heer op 

Solder zal moeten sluiten. Dat zou heel jammer zijn omdat het op unieke 
wijze een tijdsbeeld van onderdrukking en isolatie van een 

minderheidsgroep laat zien. Een bijzondere plaats om historie te zien en te 
ervaren.  

 
Over kunst valt veel te zeggen en te schrijven. Maar ideaal is natuurlijk om 

zelf kunst te zien en ervan te genieten. De Vlaamse priester Marc Delrue is 

een zeer deskundige en gepassioneerde schrijver op het gebied van kunst 
en de religieuze beleving ervan. Zij laatste drie boeken over het 

geloofsleven van Vincent van Gogh, Een spel van ogenblik en eeuwig en 
Triptiek handelen over kunst en geloof van de huidige mens, terwijl hij altijd 

ook de religieuze kunst een duidelijke plaats geeft. Kunst is meer dan 
opsmuk of decoratie van je huis. Alles wat van waarde is, spreekt de taal 

van geestelijke dorst. Kunst scheppen is een vorm van troost. Zelfs 
droefheid en melancholie worden door de kunst opgetild tot oprechte 

belevingen. Kunst is altijd verzet tegen sterfelijkheid. Kunst streeft naar 
eeuwigheid. Kunst zet de wereld niet op haar kop, maar laat ons wel anders 

naar de wereld kijken.  
De genoemde boeken zijn voor een breed publiek zeer goede inleidingen 

om een onbekende wereld in te gaan die zeer boeiend blijkt te zijn en veel 
vreugde geeft.  

Dolf van der Linden osa 
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Vijftien augustus: Maria Tenhemelopneming 
 

 
Maria Tenhemelopneming als het bestijgen van een ladder.   

De Heer wacht boven op Haar, op Zijn Moeder.  

Heilige Maria, bid voor ons, leid ons naar uw Zoon, U kent de Weg. 
Anita 
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Viering Feest St. Augustinus in DomusDela 

(Paterskerk) 30 augustus a.s. 10.00 uur 

 
Zoals vorige week al werd gemeld, hebben we op 

zondag 30 augustus a.s. om 10.00 uur een viering 
in de Paterskerk. We hebben inmiddels al een kleine 

50 aanmeldingen ontvangen; u kunt zich dus nog 
aanmelden en aanwezig zijn bij deze viering. 

U wordt ontvangen vanaf 9.30 uur; de viering start 
om 10.00 uur en na de viering kunnen we koffie 

drinken op het terras van Brasserie Rita tot 11.30 
uur. Ingang foyer DomusDela. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd conform de 
algemene richtlijnen van het RIVM en er is tijdens 

de bijeenkomst een coronaverantwoordelijke 
aanwezig om toe te zien op correcte naleving van 

de richtlijnen.  

 
Augustinus op een koorbank in onze oude kerk.  

Staat deze bank er nog? 

 
 

De richtlijnen luiden als volgt: 

-  

- Houd minimaal 1,5 m. afstand 

- Zorg voor goede hygiënemaatregelen 

- Was regelmatig de handen 

- Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog  

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg 

- Schud geen handen 

- Blijf thuis bij milde klachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of 

koorts 

- Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts. 

We zijn verplicht onze bezoekers te registreren. We vragen u dus vriendelijk 

ons van uw komst op de hoogte te stellen. Dit kan per mail 

cjm.piscaer@gmail.com of telefonisch op nr. 040-2262808 (Carla Piscaer) 
of 040-2126508 (Harrie Meelen). We ontvangen graag uiterlijk 22 augustus 

a.s. uw aanmelding. 
Parkeren is mogelijk in de Heuvelgalerie of de parkeergarage De Lage 

Landen, inrit Kanaalstraat, tegenover DomusDela.  
We vinden het fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

 
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus-Eindhoven 

 
 

mailto:cjm.piscaer@gmail.com

