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KERK-KRANT 
GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  

EINDHOVEN 
 

Extra editie 27 ivm coronacrisis  13 september 2020                                                                   

 

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 

Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 
 

 

Een half jaar coronacrisis 
Een half jaar lang heeft u wekelijks onze extra edities ontvangen, 26 weken 
lang. Nu heeft u aflevering 27 op uw scherm. Hoeveel afleveringen zullen 
er nog volgen? Niemand die het weet. De redactie probeert het vol te 
houden. De ene week gaat dat wat gemakkelijker dan de andere. Het valt 
niet altijd mee om elke aflevering voldoende inhoud te geven. Daarom blijft 
de redactie u aansporen om te reageren op de inhoud van onze Kerk-Krant 
en ons een artikel, gedicht of een andere bijdrage te sturen. 

 

Thema van deze zondag: Vergevingsgezind  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 
 

 

 

 
Vergevingsgezind wil God ons 

ontvangen. 
Met open armen wacht de Enige 

ons op 
die ons samenzijn zegent: 

in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 

 

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

Eerste lezing: Sirach 27,30-28,7 
Kies de weg van vergeving boven de weg van wrok en wraak. 

 
rok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft 

ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de 
Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn 

onrecht: dan worden, wanneer hij erom bidt, uw eigen zonden 
kwijtgescholden. 

Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, 
bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn 

evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Denk aan het 
einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd 

u aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw 
naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste 

zijn dwaling. (Bron: RKBijbel.nl) 

 
Vraag: Waarom is vergeving een wijze weg? 

 
Evangelie: Matteüs 18,21-35  

Vergeving gaat in Jezus’ ogen elke berekening te boven. 
Om dat te onderstrepen vertelt hij ons vandaag deze parabel. 

 
ens kwam Petrus naar 
Hem toe en sprak:  “Heer, 

als mijn broeder tegen 
mij misdoet, hoe dikwijls 

moet ik hem dan vergeven? 

Tot zevenmaal toe?” Jezus 
antwoordde hem:  “Neen, zeg 

Ik u, niet tot zevenmaal toe, 

maar tot zeventigmaal 
zevenmaal. Daarom gelijkt 

het Rijk der hemelen op een 
koning die rekening en 

verantwoording wilde vragen 
aan zijn dienaren. Toen hij 

hiermee begon, bracht men 

iemand bij hem die 
tienduizend talenten schul-

dig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te 
verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te 

vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb 
geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg medelijden met die 

dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die 
dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd 

W 
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denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je 
schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 

Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs 

in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu 
de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep veront-

waardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem 
roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, 

omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten 
hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in 

toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn 
hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder 

van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” (Bron: 
RKBijbel.nl) 

 
Vraag: Waarom vinden wij vergeving zo moeilijk? Wanneer hebt jij iemand 

voor het laatst vergeven? 
 

Er bestaat geen groter aalmoes, 
dan van harte zijn naaste te vergeven.  

Augustinus 

 

Vergeven om te leven 
 

Als gelovigen weten we dat we elkaar een leven lang gegeven zijn. 
We weten ook dat we tekortschieten, anderen verdriet doen. 

Als mensen schieten we altijd tekort tegenover God en elkaar. 
Als we hierover nadenken komen we tot het besef 

dat we zonder vergeving niet kunnen leven. 

Vergeven is iets kostbaars, 
misschien wel het meest waardevolle 

dat we elkaar kunnen schenken 
om bij te dragen aan elkaars geluk en levensvreugde. 

Maar vergeven is moeilijk, kost ons veel inspanning. 
God vergeeft altijd ons tekort. 

Dan zullen wij ook de bereidheid moeten hebben 
om elkaar te vergeven wanneer we tekort schieten. 

 

Gebed voor de zondag 
 

Barmhartige God, 
We schieten als mensen tekort, 

daarom zijn we aangewezen op uw medeleven. 
Open ons hart voor uw woorden van vergeving. 

Help ons om te leren hoe we anderen hun schuld kunnen vergeven. 
Het voorbeeld van Jezus moge ons hiertoe aanmoedigen 

vandaag en alle dagen ons gegeven. Amen. 
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Overweging bij Matteüs 18, 21-35 
 

Het is wel frappant dat elke keer als deze lezing over vergeving voorbij 
komt, de datum erg in de buurt ligt van de dag die we zo collectief in ons 

geheugen hebben: 11 september 2001. Corona heeft de wereld veranderd, 
en heeft nog steeds invloed. Maar deze 11e  september 2001, nine eleven, 

is van een zo gruwelijke betekenis geweest, dat we er elk jaar bij stilstaan, 

of minstens aan denken op die dag. Op die dag speelden wraak en geweld 
een hoofdrol. Hoe zo vergeving? 

 
We lezen vandaag ook dat we niet een keer moeten vergeven, niet zeven 

maal, maar zeventig maal zeventig maal. Dat betekent gewoon altijd. We 
hebben het zo geleerd: een ander vergeven, we bidden het, we wensen het, 

maar wat hebben we er ook een moeite mee. Het is een beladen woord.  
 

Wat me opvalt in de lezing is dat er een soort van kettingreactie plaatsvindt. 
Het begint met de koning, hij rekent af met zijn dienaren en dreigt de eerste 

dienaar, die niet kan betalen, in de ellende te storten. De dienaar maakt 
zich klein, valt voor hem neer en belooft beterschap. De koning laat zich 

raken, laat zijn hart spreken en ontslaat de dienaar van zijn schuld. Nu 
handelt de dienaar vervolgens een beetje als de koning. Hij bedreigt een 

ander die hem iets schuldig is. Die ander maakt zich klein, knielt. Maar de 

dienaar laat zich niet in zijn hart raken. 
Dit komt de koning ter ore en, waar deze eerst barmhartig was, levert hij 

de dienaar nu uit aan de beulen. Omdat de dienaar zelf niet kon, wat de 
koning wel kon, namelijk vergeven? Het blijft wringen. 

Laat ik eerlijk zijn, ik verwijt een ander soms iets, waar ik zelf ook schuldig 
aan ben. Ik maak dezelfde fouten maar wijs een ander terecht. De pot 

verwijt de ketel.... 
 

Maar laten we eens anders kijken naar het begrip ‘vergeving’. Meestal gaan 
we ervan uit dat we een ander moeten vergeven, voor iets dat ons is 

aangedaan. We zijn ook pas bereid om te vergeven als die ander zijn schuld 
toegeeft, of, beter gezegd: voor ons door het stof gaat, excuses maakt. 

Vergeving wordt dus afhankelijk gemaakt van de ander. Dat wordt 
natuurlijk erg lastig als die ander dit niet meer kan, dood is, of niet eens 

weet dat hij of zij jou pijn gedaan heeft.  

Vergeving is een beladen woord, de kerk heeft hier, wellicht onbewust, ook 
wel invloed op gehad. Als mens zijn wij klein en God veel verschuldigd. God 

vergeeft ons altijd, dus wij moeten anderen ook altijd vergeven. Wat een 
theologie! Mensen klein houden, schuldig laten zijn. Gelukkig denken we 

daar nu anders over maar de begrippen schuld en vergeving hebben hun 
doorwerking op ons denken en zijn gehad. Ik geloof dat God liefde is, en de 

kern van ons wezen. 
 

Misschien heeft vergeving wel allereerst betrekking op onszelf. Vergeving is 
een daad van liefde voor onszelf. We staan onszelf toe om de pijn los te 
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laten en het ons leven niet te laten bepalen. We ‘geven het ver’. Zolang we 
dat niet kunnen, blijven we vast zitten in pijn en bitterheid en behoefte aan 

wraak en kan de liefde niet stromen. 

 
Nu denkt u misschien, dat is wel erg kort door de bocht. De meest 

gruwelijke dingen worden mensen aangedaan, verkrachtingen, moord, 
martelingen. Die daden mogen we nooit goedkeuren, we moeten ons erover 

uitspreken. En sommige mensen zijn voor altijd beschadigd, zij kunnen niet 
vergeven. Het is niet aan ons om daarover te oordelen en bovendien heeft 

vergeving niet te maken met moeten, het komt van binnenuit. 
Is vergeven dan moeilijker naarmate de daad erger is? Ik zou dat niet 

durven zeggen. Denk aan Nelson Mandela. Een man die veertig jaar van 
zijn leven in de gevangenis doorbracht. Hoe deze man, na al die jaren 

kaarsrecht de gevangenis uitwandelde, dat was indrukwekkend. Je 
waardigheid als mens, je wezenskern, daar waar de Liefde woont, die kan 

door niets of niemand aangetast worden. Daar is geen vergeving nodig, 
daar is bij voorbaat al vergeven.  

 

Tot slot een verhaal over vergeving. 
Er waren eens twee vrienden op tocht door de woestijn. Op een bepaald 

moment kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de andere in het gezicht. 
Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar zonder iets te zeggen, 

schreef hij in het zand: "vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht." 
Ze liepen verder totdat ze een oase vonden, waar ze besloten een bad te 

nemen. Degene die geslagen was, raakte vast in de modder en dreigde te 
verdrinken, maar de vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef 

hij op een steen: "Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven."   
De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered, vroeg hem: 

"Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een 
steen. Waarom? De andere vriend antwoordde: "Als iemand ons pijn doet, 

moeten we het in het zand schrijven waar de wind van vergeving het kan 
uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in 

steen graveren waar geen wind het ooit kan uitwissen."  

 
Annelies Rosier 
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ABN-AMRO zoekt een gaatje in de markt 
 

Een vaste lezer van onze krant wees mij op een opvallend stukje proza op 
de website van de ABN-AMRO.1 De bank is, net zoals alle grote 

ondernemingen ons tegenwoordig willen doen geloven, maatschappelijk 
betrokken en heeft het beste met de mensheid voor. Of ABN-AMRO in dit 

geval de juiste snaar raakt, betwijfel ik.  
 

Eerst een citaat waarin de probleemanalyse wordt geschetst: 
Hoe toekomstbestendig zijn de kerken in Nederland? Het aantal 

kerkbezoeken neemt al jaren af en het onderhoud van al die kerkgebouwen 
is duur. Kerken teren in op hun vermogen waardoor hun missie in gevaar 

komt. Dat vraagt om een alternatieve strategie en een gestructureerde 
aanpak. 

 
De bank biedt vervolgens de helpende hand:  

In de zoektocht naar een strategische aanpak helpen we onze klanten met 

scenario-analyses. Waar zijn bezuinigingen mogelijk en hoe kun je met een 
behoudend risicoprofiel meer (beleggings)rendement maken? En is het 

wellicht verstandig om de impact van nieuwe kerkvormen onder de loep te 
nemen? We maken het financieel inzichtelijk. 

Het platform ‘De kerkvernieuwers’ organiseert bijvoorbeeld op 3 oktober 
het symposium ‘Nieuwe netwerken’. Daar vertellen vernieuwers over hun 

innovatieve perspectieven, verdienmodellen, doelgroepbenaderingen en  
andere oplossingen. 

 
 

Brengen deze bouwkranen het Rijk Gods dichterbij? 

 

Hoewel ik niet twijfel aan de goede bedoelingen van ABN-AMRO komt het 
mij voor dat dit niet de weg is die kerkbesturen zouden moeten opgaan. Als 

geloofsgemeenschappen begrippen omarmen als risicoprofiel, beleggings-
rendement en verdienmodellen dan sluit dat, op z’n zachtst gezegd, niet 

helemaal aan bij waar gemeenschappen mijns inziens mee bezig zouden 
moeten zijn: verkondiging, diaconie en catechese. Zeker, als kerken kunnen 

we ons niet onttrekken aan de economische realiteit, maar als onze 
aandacht zou komen te liggen bij verdienmodellen dan gaan we terug in de 

tijd. Gezien de geringe omvang van de lokale gemeenschappen is afstoten 
van onroerend goed in mijn ogen de enige oplossing. Om geen misverstand 

te laten ontstaan: ik ben een groot voorstander van het zorgvuldig bewaren 

van fysiek erfgoed. Maar dan naar Frans model waar de kathedralen 
eigendom zijn van de staat, dus de totale samenleving. Er is veel kritiek 

geweest toen de augustijnen Mariënhage van de hand deden. Ik moet 
eerlijk toegeven dat ik mezelf daar ook aan bezondigd heb. Maar nu, vier 

jaar verder en nadat de emoties zijn bekoeld, besef ik dat het een wijs 
besluit is geweest. Een klein groepje gelovigen kan geen historisch 

 
1 Bron: Website ABN-AMRO: financial focus, ABN- AMRO Mees Pierson 31-08-2020 
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kerkgebouw blijven bekostigen. Kerkbesturen moeten geen vastgoed-
bezitters en projectontwikkelaars willen zijn, maar alle energie steken in 

verkondiging, diaconie en catechese. 

 
De paus stelde onlangs voor dat we een nieuw economisch systeem creëren 

dat zich richt op een alomvattende ontwikkeling van de armen in plaats van 
op hulpverlening (zie hierover onze vorige Kerk-Krant). Ik vermoed dat 

risicoprofiel, beleggingsrendement en verdienmodellen niet passen binnen 
de visie van Franciscus. 

 
Frans Savelkouls 

 

 

Helend vuur 
 

Het was de bedoeling dat de man die dit verhaal vertelt, gedood zou 

worden. Met zijn vader en andere broers werd hij naar een kuil gebracht, 
hun gezamenlijk graf, daarin lagen al ontelbare doden. Zijn vader werd voor 

de kuil gezet. Een beul sloeg zijn vader genadeloos op zijn achterhoofd. Hij 
gaf een gil, viel voorover en bleef roerloos liggen. Zijn broers gingen hem 

voor. Toen was hij aan de beurt. Een slag op zijn achterhoofd, hij viel 
voorover op de andere lijken. Er vielen nog meer lijken boven op hem. Hij 

was niet dood. Durfde zich niet te verroeren. Hij voelde geen pijn. Toen 
sprong een van de beulen op de lijken en begon met een kapmes op de 

lijken in te slaan om er zeker van te zijn dat niemand het zou overleven. 
Hij werd niet geraakt.  

 
De beulen gingen weg. Het was stil. Het bleef stil. Hij hoorde alleen het 

gefluit van vogels. Hij keek omhoog, kroop tussen de lijken door naar de 

rand van de kuil en hees zich omhoog. Strompelend verschool hij zich in 
het bos. Hij hoort lawaai. De beulen komen er aan met vrouwen. Hij ziet 

tussen al die vrouwen zijn moeder en zijn zussen. Toen ze dichter bij de 
kuil kwamen wilde hij roepen om zijn moeder om nog een keer in haar ogen 

te kunnen kijken. Er kwam geen geluid. Hij zag hoe zijn moeder en zijn 
zussen werden vermoord. 

 
Midden in de nacht strompelde hij terug naar het dorp. Overlevende 

dorpsbewoners hebben hem opgevangen en onderdak gegeven. Later werd 
hij opgenomen in het gezin van zijn oom. 

Diep in zijn hart groeide de woede om wat hem was aangedaan. Hij zou 
deze laffe daad wreken. Hij werd politieagent, stond op een dag oog in oog 

met een van zijn beulen, trok zijn revolver … maar kon niet schieten. Hij 
verliet de politie, vroeg een visum aan naar Amerika waar hij in contact 

kwam met een priester. Via hem ging hij theologie studeren. Deze studie 

leerde hem wat vergeven was. Hij zou teruggaan naar zijn land. Hij zou zijn 
beulen, als ze nog leefden, opzoeken niet om de moord op zijn familie te 

wreken, maar om zijn beulen te vergeven. 
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Hij ging terug, vond twee mannen die zijn familieleden hadden vermoord. 

Als volgt beschrijft Himm de ontmoeting met een van die twee. 

“Ik begroette hem met een buiging en hij deed hetzelfde. Toen ik dichterbij 
kwam en mijn hand op zijn schouder legde, hoorde ik zijn moeizaam 

ademhalen. ‘Wat is er?’, vroeg ik vriendelijk. 
‘Ik kan bijna niet ademhalen’, antwoordde hij. 

Ik zag dat zijn lichaam onbedaarlijk trilde en ik probeerde hem te kalmeren. 
‘Ik ben hier naartoe gekomen om je te verlossen van je schuld ten opzichte 

van mijn familie. Ik ben hier niet om je kwaad te doen maar om je te 
vergeven’. 

Hij keek en ontspande zich. Ik legde een Cambodjaanse doek om zijn hals 
en zei: ‘Dit is mijn symbool van vergeving. Ik vergeef je het kwaad dat je 

mijn familie hebt aangedaan. Ga in vrede. God zegene je’.” 
 

Himm had door al die jaren heen geleerd. Hij had geleerd dat hij ook een 
mens is. Een mens van goed en kwaad. Pas toen hij geleerd had het kwade 

in zichzelf te herkennen was hij in staat zijn beulen te vergeven. 

 
Vraag: Wat spreekt je aan in dit verhaal? 

 


