
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 26 ivm coronacrisis  6 september 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

Spreken vanuit liefde 
 

Om ons heen zien we en groeit individualisme. ‘Ieder voor zich en God voor 
ons allen’, is een veel gehoorde uitspraak. Waar God afwezig is, 
vallen mensen uit elkaars genade, maar waar God aanwezig is, groeit 
verbondenheid tussen mensen. 
We worden uitgenodigd elkaars bondgenoot te worden om op te kunnen 
komen voor de zwakste schakel. De zwakste schakel is bepalend voor de 
kracht van een snoer. Waar Jezus aanwezig is, wordt niemand uitgesloten 
en hoort ieder bij de gemeenschap. 
Bidden we om kracht om te spreken en te leven vanuit liefde voor elkaar. 
 

 

 
Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 
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Drieëntwintigste zondag door het jaar  
 

Eerste lezing: Romeinen, 13,8-10 
Liefde vervult de hele wet. 

 
orgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de 

onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want 
de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, 

en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: Bemin uw naaste 

als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult 
de gehele wet.  

 
Vraag: Als je echt van iemand houdt, moet je weten wat die ander nodig 

heeft. Bent je het hiermee eens? Waarom wel/niet? 
 

 
Evangelie:  Matteus 18,15-20  

In het evangelie gaat het over de vraag: wat te doen als iemand van de 
gemeenschap af dwaalt? Het evangelie laat zien dat we dan niet met de 

botte bijl te werk moeten gaan, maar dat we behoedzaam te werk moeten 
gaan om die afgedwaalde tot het inzicht te laten komen dat hij of zij de 

verkeerde kant op gaat. Om op deze manier de onderlinge verbondenheid 
te herstellen. 

 

ezus sprak tot de leerlingen: 'Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs 
hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw 

broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee 
personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie 

getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. 
Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden 

of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de 
hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel 

ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op 
aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil- zullen zij het verkrijgen van 

mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in 
mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’. 

 
Vraag: Wat doen wij als iemand van de gemeenschap afdwaalt? 
 

 
 

Ik weet wat liefde is, maar als je mij vraagt ‘wat is liefde’ sta ik 

met de mond vol tanden.  
Augustinus 

 

 

Z 

J 
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Een oproep om te binden 
 

Wat fijn dat we elkaar afgelopen zondag weer allemaal gezien hebben! Ook 
al konden we elkaar een half jaar lang niet ontmoeten, je voelde dat onze 

onderlinge verbondenheid  er niet onder geleden heeft.  
Op deze 1e zondag van september gaat het ook over de kracht van 

verbinding. We leven in een maatschappij die nogal eens in tegenstellingen 

denkt: in jong en oud, ouderwets en modern, wit en zwart. De verkiezingen 
in de VS dreigen geheel in het teken te komen staan van de tegenstellingen 

tussen links en rechts. En in ons eigen land lijken de lontjes steeds korter 
te worden door de aanhoudende coronacrisis. Ook de Kerk kan er wat van 

met haar tegenstellingen tussen hoog- en laagkerkelijken. Maar het 
evangelie is een oproep om te binden. Van daaruit zullen we wegen vinden 

om tegenstellingen te overbruggen. Hopen we… bidden we…  
 

Omgaan met kritiek 

Wie van ons verdraagt gemakkelijk kritiek? Hoeveel mensen zijn er in je 
leven die je fouten en gebreken mogen voorhouden? Laten we eerlijk zijn: 

ik denk dat ieder van ons ze op één hand kan tellen. Er is veel veiligheid 
nodig willen we naar de kritische noot van de ander kunnen luisteren, willen 

we onze verdediging laten vallen. Het evangelie is dan ook een pleidooi om 
samen zo’n veilig klimaat op te roepen. Een klimaat waarin je niet bang 

hoeft te zijn voor elkaar. Daarvoor zijn goede relaties nodig, waar je op 
gelijk niveau met elkaar omgaat. Geen standsverschil dus, geen hoog en 

laag, geen wij en zij. Het gaat er om dat mensen bereid zijn elkaar aan te 

zien als mensen, ieder met eigen mogelijkheden. Elkaars kwaliteiten 
kennen en willen noemen schept ruimte en veiligheid. Maar vaak zeggen 

we de ander eerder wat hij/zij niet goed doet. Pas als we het goede in elkaar 
kunnen prijzen, zullen we misschien ooit elkaars gebrek mogen noemen en 

dan altijd in grote zorg voor het welzijn van de ander.  
 

In dialoog 

Zowel Paulus in zijn Romeinenbrief als Jezus tot zijn leerlingen houden een 
pleidooi om respectvol met elkaar om te gaan. Als iemand ongewenst 

gedrag vertoont en je spreekt hem daar op aan, dan doe je dat niet vanuit 
de hoogte, alsof je zelf beter zou zijn. Ook niet kwetsend, alsof je zelf zonder 

fouten bent. Paulus laat zien dat we elkaar uit liefde kunnen aanspreken. 
Als liefde de grondtoon is van ons spreken, dan gaan we iemands gebreken 

niet aan de grote klok hangen, maar ook geen fluistercampagne beginnen. 
Niet óver iemand praten, maar mét hem of haar. Jezus vraagt ons vandaag 

om de dialoog te beoefenen: onder vier ogen, samen met anderen, 
desnoods met de hele gemeenschap. Het gaat er dus niet om dat we fouten 

met de mantel der liefde bedekken. Want iemand kan door zijn gedrag zijn 
eigen leven en daardoor ook het leven van de gemeenschap waar hij bij 

hoort, ontwrichten. Het zou onverantwoord zijn om iemand daar niet op aan 

te spreken. Het is net zoals bij iemand die met een kwaal rondloopt, zegt 
Augustinus. Het zou onverantwoord zijn om iemands kwaal te verzwijgen, 
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alleen maar omdat de patiënt angst heeft. De diepere bedoeling om 
iemands kwaal te benoemen of iemand terecht te wijzen is geen andere dan 

het op gang brengen van een genezingsproces.  
 

Binden 

Het evangelie van vandaag is een hartstochtelijke oproep om te binden:  

- dat degene die terecht wijst dat doet met de hand van de sympathie er 
onder, zodat zijn broeder/zuster binnen boord gehouden wordt; 

- en dat degene die liefdevol terecht gewezen wordt, gehoor durft geven 
aan de goede raad, zodat hij ook zelf binnen boord kan blijven! 

De oproep om te binden toont ons ook de kracht van dat verbond. Want als 
je met elkaar verbonden iets vraagt, het kan zijn wat het wil, je zult het 

krijgen. Sterker nog, als je zo verbonden bent met elkaar dan is Hij, God, 
erbij, dan is Hij juist daar te vinden.  

 
Verlangen vieren 

Als mensen elkaars verschillen uitvergroten, groeit de polarisatie in elke 
vorm van samenleven. Vrede is dan ver te zoeken. Het evangelie spoort 

ons aan om met elkaar in gesprek te blijven: thuis, op het werk, in de 
politiek, in de kerk. Maar niet alleen het gesprek, het verbale, ook het vieren 

van ons verlangen naar vrede en eenheid is belangrijk. Om het visioen 

gaande te houden.  

 

Toen ik daar zo stond, schouder aan schouder met de andere voorgangers, 
en de zingende gemeenschap voor me, voelde ik me opgenomen in een 

harmonische symfonie, en ik dacht: ‘wat een onzin eigenlijk om verschillen 
in stand te houden…. We verschillen in kerk-orde, niet in geloof!’ Het was 

een ware communio.  
 

 
De Stevenskerk in Nijmegen 

 

Een ervaringsverhaal tot slot. Een aantal 
jaren geleden ging ik voor bij de uitvaart 

van de benedictijner-stadsmonnik Ton 
Nuy in de Stevenskerk te Nijmegen, 

samen met de predikant van die kerk. De 
Stevenskerk is het centrum van het 

Oecumenisch Citypastoraat. Jarenlang 

werkte de benedictijn bij dit pastoraat. De 
kerk zat dan ook vol met protestanten en 

katholieken. Bij het gebed aan tafel 
werden alle monniken, dominees en 

priesters naar voren geroepen en bij de 
communie gaven wij elkaar brood en 

beker door, terwijl de gemeente zong: 
‘Laudate omnes gentes…’ Alle verschillen 

werden overbrugd. 
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Gebed 
God van alle leven, 

mogen de woorden die wij spreken, horen en zingen 

ons ontvankelijk maken voor uw aanwezigheid. 
Mogen wij uitgroeien tot een geloofsgemeenschap en een wereld 

zoals door U bedoeld: 
rijk geschakeerd en toch één, 

waarin de één naar de ander luistert 
en de ander naar de één. 

Dan zullen wij één van hart en één van ziel 
op weg zijn naar uw Koninkrijk van vrede en liefde.  

 
PS voor deze preek heb ik gebruik gemaakt van het boek Het hoge woord eruit van de 

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk1999 

 
Joost Koopmans osa 

 

Misstappen 
 

Twee joodse mannen waren op weg naar hun rabbijn om raad te vragen 
wat ze met hun misstappen van het afgelopen jaar aan moesten. Terwijl de 

ene man aan zijn grote fouten dacht, zuchtte en steunde hij en stroomden 
de tranen over z'n wangen. 'Kan ik dit nog goedmaken?', kreunde hij, 'ik 

weet niet of ik hiervoor nog wel vergeving krijg.'  
De andere man liep vrolijk en lichtvoetig naast hem: 'Die kleine misstappen, 

ach, daar maak ik me niet druk om. De Allerhoogste vergeeft mij wel.'  
Toen ze bij de rabbijn aangekomen waren, stond deze de twee ieder apart 

te woord. Het onderhoud met de eerste man was snel voorbij, maar het 
gesprek met de tweede duurde lang. Daarna riep de rabbijn de twee 

tezamen bij zich en sprak tot hen: 'Ik heb diep nagedacht. Luister nu wat 
jullie kunnen doen.'  

En hij vroeg de eerste man naar buiten te gaan, een groot rotsblok te 

verslepen en dat bij hem te brengen. De tweede man kreeg de vraag een 
aantal kleine stenen te verzamelen. En de mannen deden wat de rabbijn 

hun gevraagd had. De man die het zware rotsblok moest versjouwen, kwam 
uitgeput weer bij de rabbijn terug. De andere man echter stond al een poos 

naast de rabbijn te wachten, de kleine stenen naast zich op een stapel. 
Daarop keek de rabbijn hen aan en sprak: 'Herstel nu wat je gedaan hebt 

en breng de stenen precies terug op hun eigen oude plek.'  
De man met de zware steen droeg de steen met veel moeite terug naar de 

juiste plek. De man met de kleine stenen echter, zoekend naar al de oude 
plekken, bleef peinzen hoe hij de zaken weer kon herstellen.  

 
Leo N Tolstoij 

 

Vraag: Hoe herstel jij fouten tegenover een ander? 
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Ingezonden brief 
 
Dankjewel voor weer zo’n pracht-krant.  

Het moet me van het hart, deze keer werd ik diep getroffen door de 
inzending van Anita en vooral door het citaat van Abel Herzberg. 

Een formulering die ruimte maakt en perspectief geeft aan de overlevering 
waar wij 'gelovigen' van de 21ste eeuw mee in onze maag zitten, ik 

tenminste wel! 
De tekst zit zo prachtig in elkaar en het vat ons verlangen naar heelheid en 

gaafheid zo schitterend samen. 

Past daar niet alles wat wij hopen, geloven en vreselijk graag willen in? 
Ik ben geen bèta, dus de natuurkunde van de kwantum-deeltjes is voor mij 

te moeilijk, maar vinden de jonge ontdekkingen van de verbondenheid van 
alle materie en alle dingen niet een voltooiing in deze woorden? 

 
Dankjewel Wim voor de mooie overweging, zinvol en inspirerend. Meestal 

zeg ik dat even na de dienst en ik besef dat het nu op schrift veel 
nadrukkelijker is, maar dat geldt bijna altijd voor jullie overwegingen, 

Annelies ook de jouwe van vorige week, herinner ik mij. En jullie horen dat 
te weinig van ons - ook daar heeft Nel Greve gelijk in! 

En wat de gedichten of andere bijdragen betreft, het is altijd interessant en 
boeiend wat jullie in de krant insluiten. 

Mary van de Lisdonk 
 

Paus: ‘Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat 

de aardse vruchten bij iedereen terecht komen’  
 

Tijdens een toespraak op 19 augustus heeft de paus zich sterk gemaakt 
voor rechtvaardige structurele maatschappelijke aanpas-singen. De paus 

betoogt dat de wereld door de coronacrisis is veranderd en dat we er voor 
moeten zorgen dat we her-structureringen doen ont-staan waarbij sociaal 

onrecht en milieuvervuiling worden aangepakt. De paus stelt voor dat we 
een economisch systeem creëren dat zich richt op een alomvattende 

ontwikkeling van de armen in plaats van op hulpverlening. Volgens de paus 
is er nu sprake van een verziekte economie.  

U kunt de toespraak van de paus nalezen via deze link: 
www.kn.nl/inspiratie/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kn.nl/inspiratie/
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Zondag als oase 
 

De zondag is een vrije ruimte, een oase, die God ons schenkt. Deze dag 
beschermt onze vrijheid. Zonder die rustdag gaat de economie ons leven 

dicteren. Dan zijn we constant beschikbaar zonder privétijd of tijd om op 
adem te komen en uit de draaimolen van steeds meer verkopen en 

presteren te stappen. Deze dag is een oase midden in de wereld, een heilige 

tijd, die ons goeddoet, heilzaam voor lichaam en ziel. Ze bevrijdt ons van 
druk van buitenaf en laat ons weer op adem komen.   

Deze dag herinnert ons er elke week aan wie we eigenlijk zijn: koningen en 
koninginnen, die zelf leven in plaats van geleefd te worden, die over zichzelf 

beschikken in plaats van zich door anderen te laten overheersen.  
 

Anselm Grün, benedictijn 
(met dank aan Corrie de Bont) 

 

 
Naar binnen of naar buiten?   

"Niet voor hen (de leerlingen) alleen bid ik,  

maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven,  
opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en ik in U:  

dat zij ook in Ons mogen zijn zodat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt."  

Woorden van Jezus volgens Joh. 17,20-21  

Anita 
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Augustinus spreekt 
 

Alle goede werken die de 

liefde wil doen en ook 
uitvoert, daar zet de trots 

ook van alles tegenover, 
en ze geeft haar paarden 

de sporen. Maar de liefde 
woont in je binnenste, en 

ze ontneemt alle plaats 
aan deze verkeerd 

opgezweepte hoogmoed. 
Niet aan een verkeerd 

handelende hoogmoed, 
maar aan een verkeerd 

opgezweepte. Wee de 

mens, als hoogmoed zijn 
wagenmenner is, hij gaat 

onvermijdelijk over de 
kop.   

Maar hoe kun je weten of 
het niet de hoogmoed is 

die aanzet tot goede 
daden? Wie kan dat zien, 

en waaraan? We zien wat 
er gedaan wordt: de liefde geeft mensen te eten, en de hoogmoed geeft 

mensen te eten. De liefde neemt een gast in huis, en ook de hoogmoed 
neemt een gast op. De liefde doet een goed woord voor een arme, en ook 

de hoogmoed. Wat wil dat zeggen? In wat ze doen zien we geen verschil. 
Ik waag het toch om iets te zeggen, niet ik, maar de Apostel: de liefde gaat 

tot de dood, dat wil zeggen, de mens die de liefde bezit belijdt Christus en 

ondergaat de martelaarsdood. Ook de hoogmoed belijdt hem en gaat tot in 
de dood. Die eerste heeft de liefde, deze laatste niet. Maar daarom moet 

deze laatste luisteren naar wat de Apostel zegt: ‘Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik de armen voedsel wilde geven, al gaf ik mijn lichaam 

prijs aan de vuurdood – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.’  
De Schrift roept ons dus terug naar ons innerlijk, weg van de opschepperige 

buitenkant van onze voorgevel, en van de oppervlakkigheid die eer zoekt 
te behalen voor het oog van de mensen. Ze roept ons naar binnen. Ga terug 

naar je geweten en ondervraag het. 
 

(Tr 8,8 over de Eerste Brief van Johannes; vertaling Wim Sleddens) 

 

(foto: raam Mariënhage; Hans Nohlmanns, Sittard) 

 

 

 

 


