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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 

Vierde zondag van de Veertigdagentijd  

Zondag Laetare  
 

Op onze weg naar Pasen, het feest van bevrijding, waar leven het wint van 
de dood heet God ons welkom in zijn huis: in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 

Onderweg naar huis 
Vandaag is het zondag Laetare. 
Laetare betekent: ‘verheugt U’. 
Ook werd deze zondag wel ‘voor-

Pasen’ genoemd, omdat de lezingen al 
vooruitkijken op Pasen: lijden dat de 

dood overwint. 
We worden vandaag -onderweg naar 
Pasen- opgeroepen om te kiezen voor 

het licht, te kiezen voor het goede. 
Dat lijkt eenvoudig, altijd kiezen voor 

het goede. Maar het leven stelt ons 
soms voor moeilijkheden waardoor het 
bijzonder lastig wordt voor het goede, 

voor het licht te kiezen. Voor we het 
weten kiezen we niet voor het goede, 

maar het andere, het gemakkelijke, 
voor datgene wat het daglicht niet mag 

zien of kan verdragen. Het gevaar 
dreigt dan te leven in duisternis. En 
dat is nooit de bedoeling van God 

geweest. 
 

 

 

 
 

We worden uitgenodigd vol te houden. 
Het licht van Pasen, licht vandaag 

reeds een beetje op. Laat ons 
verheugen op het naderende licht. 

 
Laten we ons richten naar het licht, de 
duisternis (ook van corona) de rug 

toekeren om getuigen te worden van 
het licht dat allen verlicht. 

 
René Hornikx 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: 2 Kronieken 36,14-16.19-23 
Het gaat over het begin en het einde van de ballingschap. De 

gebeurtenissen rond de ballingschap zijn niet buiten God om gegaan. 

 
ok de voornaamste priesters 

en het volk zelf vielen in 
groten getale af; ze bedreven alle 

gruweldaden der heidenen en 
ontwijdden de tempel die de Heer 

geheiligd had. De Heer, de God 
van hun vaderen, werd niet moe 

hun telkens weer gezanten te 
sturen, want Hij had medelijden 

met zijn volk en zijn 
woonplaats. Maar ze overlaadden 

de gezanten van God met smaad, 
sloegen hun waarschuwingen in 

de wind, en spotten met de 

profeten, zodat de toorn van de 
Heer wel onverbiddelijk moest 

neerkomen op zijn volk. Zij 
staken de tempel in brand, 

braken de muur van Jeruzalem af, 
en alle grote gebouwen van de 

stad lieten zij in vlammen 
opgaan, zodat alle kostbaarheden 

verloren gingen. Allen die aan het zwaard ontkomen waren, liet hij naar 
Babel in ballingschap wegvoeren; ze moesten hem en zijn zonen als slaven 

dienen, totdat het Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging het woord 
dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling: 'Het land zal zijn 

sabbatjaren vergoed krijgen!' Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte 
uit, zeventig volle jaren lang. In het eerste regeringsjaar van Kores, de 

koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan 

had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel 
zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen met 

de volgende inhoud: 'Zo spreekt Kores, de koning van Perzië: de Heer, de 
God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft 

mij opgedragen voor Hem een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten 
al degenen onder u die tot zijn volk behoren onder de hoede van de Heer, 

hun God, terugkeren.'  
 

Vraag: Wat er ook gebeurt in de wereld, ons land of in ons eigen leven, God 
blijft trouw. Hoe ervaar jij Gods trouw in je eigen leven? 

 
 

 
 

 

O 
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Evangelie: Johannes 3,14-21 
Geloven speelt een voorname rol in dit evangelie. Geloven in de Zoon van 

God is bepalend om mens te worden. 

 
n deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens 

de  slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem 
eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet 
verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet 

naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld 
door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 

maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
Naam van de eniggeboren zoon van God. Hierin bestaat het oordeel: het 

licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis 
meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, 

heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat 
zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat 

naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn 

gedaan.”  
 

Vraag: Is geloven in Jezus belangrijk in je leven, en waarom? 
 

Mijn God, mijn Liefde, 
ontsteek Uw licht in mij!  

Augustinus 
 

 

Overweging bij Johannes 3, 14-21 
 

Vandaag vallen we midden in een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. 
Nicodemus is nieuwsgierig, stelt vragen en Jezus geeft antwoorden. Zijn 

antwoorden zijn niet echt vriendelijk te noemen. Nicodemus bezoekt Jezus 
in de nacht, in het duister dus. Dat is natuurlijk niet toevallig. Leeft 

Nicodemus nog in het duister? Heeft hij het allemaal nog niet begrepen? In 
ieder geval wordt hier een onderscheid gemaakt tussen licht en donker. 

Daar gaat de hele tekst over. Een grijs gebied schijnt er niet te bestaan en 
dat vind ik wel jammer. Licht en donker, twee tegenpolen. We hebben ze 

eigenlijk allebei nodig. Als we alleen maar licht zouden kennen, zouden we 
de slaap niet kunnen vatten. We hebben het donker nodig om tot rust te 

kunnen komen.  
Maar, sommige mensen worden juist actief in de nacht. Zij willen niet gezien 

worden, ze houden zich bezig met zaken die letterlijk het daglicht niet 
kunnen verdragen. 

 

Jezus wordt het Licht der wereld genoemd. Hij spreekt in het evangelie van 
Johannes vaak over liefde, licht, waarheid, leven, over leven ten volle. Dat 

is ook hoe hij leefde. Maar niet iedereen zit op de waarheid te wachten.   

E 
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Heeft u het interview gezien van prins Harry en zijn vrouw Meghan? Zij doen 
onthullingen over het koninklijk huis die niet mals zijn. Ze brengen zaken 

aan het licht waar de familie in een ‘kwaad daglicht’ wordt gezet. 

Beschuldigingen van racisme bijvoorbeeld. Maar zo zwart/wit als het hier 
geschetst wordt, zo licht/donker is het waarschijnlijk toch ook niet. 

 
Klokkenluiders brengen ook zaken aan het licht. De toeslagenaffaire 

bijvoorbeeld. Schrijnende verhalen over mensen die een groot onrecht is 
aangedaan. De waarheid komt aan het licht, zeggen we. Hoe komt het toch 

dat we soms niet van waarheid houden? Hoe komt het dat mensen dingen 
doen, waarvan ze toch zouden kunnen weten, dat het niet goed is wat ze 

doen? Als we onszelf recht in de ogen kunnen kijken, hoeven we nergens 
bang voor te zijn, dan kunnen we alles aan het licht laten komen. Is het 

dan misschien de angst die ons anders doet handelen?  
 

De lezing van Johannes is een lastige lezing, geschreven in een taal die niet 
de onze is. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet 

gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de 

eniggeboren zoon van God.’  Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet uit de 
voeten kan met deze woorden. Zo, dan weet u dat ook. Misschien is mijn 

geloof niet zo groot. Misschien val ik nu door de mand. Jezus als 
eniggeboren zoon van God?  Ik geloof dat Jezus iemand was die Licht kwam 

brengen. Veel verhalen getuigen daarvan. Hij bracht licht voor veel mensen. 
Dat waren dan vooral degenen die door de machtigen verpletterd werden, 

arm en klein gehouden. Jezus gaf deze mensen nieuwe moed, licht aan de 
horizon. Dat kon natuurlijk niet, dat was gevaarlijk voor de machtigen. Hun 

duistere zaken mochten niet aan het licht komen. 
Veel is er niet veranderd.  

Jezus eindigde aan het kruis, maar zijn verhaal werd doorverteld, heeft 
mensen geïnspireerd zoals het ook mij inspireert. Ook ik wil graag licht 

brengen maar kies daar niet altijd voor: gemakzucht, angst, schaamte…. 
We hebben allemaal een lichte en donkere kant in ons, daar moeten we 

mee omgaan. We zijn verantwoordelijk voor de keuzes die we maken in ons 

leven. Ik geloof in de weg van het licht, nog steeds. 
 

Annelies Rosier 
 

 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

God, er zijn regelmatig momenten in ons bestaan 
dat we ons niet meer stevig geworteld voelen in ons leven. 

Het voorbije jaar hebben velen dit ervaren. 
Kom ons nabij, God, spreek tot ons een bemoedigend Woord 

en laat ons voelen dat we ons bij elkaar thuis voelen. 
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Schenk ons rust en maak ons hart open waarin uw stem doordringt. 
We vragen het U in naam van Jezus voor vandaag en morgen en alle 

dagen ons gegeven. 

 
Amen 

 
 

Eén jaar Extra Kerk-Krant 
 
De eerste extra-editie  van de Kerk-Krant in corona-tijd verscheen op zaterdag 14 

maart 2020. Een jaar lang heeft de redactie met niet aflatende ijver elke week een 
krant samengesteld. Velen hebben hun bijdragen geleverd. Nog meer mensen 

hebben de krant met plezier gelezen. Regelmatig ontving de redactie reacties van 
lezers. De redactie hoop met de corona-edities van de  Kerk-Krant ervoor te zorgen 
dat we ons door deze krant verbonden kunnen blijven voelen met de Gemeenschap 

Augustinus. We vernemen ook dat de krant troost brengt, hoop geeft en ons helpt 
om ons geloof te verdiepen. Want, zo schrijft de evangelist Matteüs 18,20: ‘Want 

overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook’. 
 
Er is een mooi lied, dat in de protestantse kerk gezongen wordt met als titel: “Wat 

de toekomst brengen moge”. De eerste strofe gaat als volgt: 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 

naar het onbekende land. 
 

Zullen we onze ogen richten naar de horizon, naar het onbekende land dat we 
zullen bereiken als we blijven luisteren naar Gods Woord en samen verder gaan 
op de weg die God ons wijst? Dan bereiken we samen het onbekende land dat 

Gods nieuwe wereld heet. 
 

De volgende corona-editie van de Kerk-Krant zal de eerste zijn in het tweede jaar 
van haar bestaan. Laten we samen “goede moed houden”.  
 

René Hornikx 

 
 

 

 

 

Augustinus spreekt 
 
'Wanneer we hem zullen zien zoals hij is,' zegt de apostel Johannes, zal 

blijken dat ons verblijf in den vreemde van voorbijgaande aard is geweest. 
Dan kunnen we ons verheugen met de vreugde die de engelen kennen. Nu 

zijn we nog op weg. Op welke weg? De weg van het geloof. Om u zover te 
brengen dat u gelooft, is Christus lelijk geworden. Hij blijft zijn schoonheid 

behouden, die de schoonheid van alle mensen overtreft. Zo zullen we hem 



6 
 

zien na ons verblijf in den vreemde. Maar hoe zien we hem nu in geloof? 
We hebben hem gezien, maar hij had geen uitstraling. ‘Hij miste iedere 

schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren,' zegt de profeet Jesaja. Hij 

werd veracht, hij was er lelijk aan toe, een mens die werd geslagen en die 
de zwakheden wist te dragen. Maar Christus' lelijkheid maakt u mooi. Als 

hij niet lelijk had willen zijn, zou u uw schoonheid die u verloren had nooit 
teruggekregen hebben. Daarom hing hij aan het kruis, zonder enige 

schoonheid. Mar dat leidde ertoe dat wij onze innerlijke schoonheid terug 
hebben gekregen.  

Laten we ons in dit leven ook aan deze Christus zonder schoonheid 
vasthouden. Wat betekent die lelijkheid van Christus voor ons? 'ik wil me 

op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, 
waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.' Dat is de 

lelijkheid van Christus. Had ik u misschien gezegd dat ik iets anders wist 
dan deze weg? Dit is de weg: geloven in de gekruisigde. Het teken van zijn 

lelijkheid dragen we op ons voorhoofd. Laten we ons voor die smaad niet 
schamen. Laten we ons niet schamen voor het kruis van Christus. Laten we 

die weg aanhouden, dan zullen we zijn schoonheid zien.  
 

(Preek 27,6; Zie: Schatkamer van het geloof, 464-465; vertaling Wim Sleddens, z.g.) 

 
 
 

Kan God zonder ons? 
 

God kan niet zonder ons. 

Hij heeft onze handen nodig om anderen te ondersteunen. 
Hij heeft woorden nodig om zieken te troosten. 

Hij heeft verhalen nodig om de droom van een wereld waar het goed wonen 

is voor iedereen levend te houden. 
Hij heeft onze voeten nodig om naar mensen te gaan die niet meer uit de 

voeten kunnen. 
Hij heeft ons hart nodig om van mensen te houden wier hart koel en koud 

is geworden. 
God heeft ons nodig om zijn droom van liefde en vrede waar te maken. 

En overal waar er iets goed wordt gedaan aan een mens, is God niet ver! 
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De Proloog 
 
Icoon van de Heilige Apostel Johannes, Aptera klooster kapel op Kreta, 12e eeuw 

 
Johannes is één van de twaalf 
apostelen van Jezus Christus. 
Op de icoon zien we hem 
buiten op de berg. Onder een 
stralend gouden hemel werkt 
hij aan de proloog van zijn 
evangelie. Het inktpotje ont-
dekken we in de uitgang van 
de ‘inkt’zwarte grot –
‘ontsnapt’ aan de duisternis. 
Met de ene hand houdt hij de 
ganzenveer vast. Zijn andere 
hand verwijst naar het boek 
op de schrijftafel. We lezen: 
‘En archE.., In het begin was 
het Woord...’, over dialoog en 
communicatie. 
Nu zien we ook de 
toegestoken ‘Hand van God’ 
linksboven.  

Uit de heerlijkheid van de oplichtende blauwe wolk komt hij tevoorschijn. Of zoals 
Johannes het zelf schrijft: “Van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op 
genade”. 
Johannes de Evangelist, in het Grieks luidt zijn volledige naam ‘o Agios Joannis, o 
Theologos’. In het Hebreeuws Jochanan   יוחנן: vertaald: “God is genade”. In 
Oudgrieks schrijven we Ioannes:  Ἰωάννης’. Op iconen vaak verkort aangegeven met 
Jo  Ἰω’.  
Zijn voornaam begint dus met de letter Jod  (in Grieks: Jota). De tiende én kleinste 
letter uit het Hebreeuwse alfabet. Even een stukje geschiedenis: het vroeg-Semitische 
symbool voor de Jod was een ‘hand met arm’. De oorspronkelijke naam van de letter 
is het twee-letterige woord ‘yad’ – Hebreeuws voor ‘hand’. In Jiddisch herkennen we 
dit woord als ‘jat’. Daardoor roept de letter Jod het beeld op van de functies van de 
hand: dienen, maken en geven. In deze icoon zijn de zegenende ‘Hand van God’, de 
bezige handen van Johannes en de eerste letter van zijn naam dus op speelse wijze 
met elkaar verweven. 
 

We kijken nog eens naar onze Jo op de berg. De 
levendige houding en het gezicht van de apostel spreken 
boekdelen. We zien hoezeer hij op dit moment geraakt 
wordt. Wij, de lezers, verlangen om ook te mogen zien 
wie Johannes hier en nu in geloof ontmoet, namelijk de 

enige achter die Hand : zijn bekende Rabboeni Jezus Christus in eigen persoon. 

 
Anita van der Kam 
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Vastenactie 
 

De penningmeester laat ons weten dat er tot nu toe € 825 ingezameld is. 
 

Wilt u ook meedoen? Stort uw bijdrage op 
 

rekening NL27 INGB 000 75 26 249 
 

ten name van Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven onder 
vermelding Vastenactie. 

 
Aan iedereen die meedoet, onze hartelijke dank. 

 
De Solidariteitsgroep 

 

 

 

 

Zending 
 

Zegen ons, o God, 

de aarde onder onze voeten. 
Zegen ons, o God, 

de weg waarop we gaan. 
Zegen ons, o God, 

de mensen op ons pad. (naar Waltraut Stroh) 
 

En moge die God en Goed is ons zegenen.  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 


