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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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Tweede zondag van Pasen 
 

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen als hij onverwacht in hun 

midden staat. ‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus tegen ons vandaag. We mogen de 
vrede vieren die Jezus ons schenkt en die met ons is: in de naam van de Vader en 

de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Kijken met de ogen van je hart 
We hebben ons laten verzamelen 

door God. Hij riep ons. Wij zijn 
gekomen. 

 
We zijn acht dagen verder, acht 

dagen na Pasen. De ervaring van 
het Paasfeest nog in ons hoofd en 

tegelijk een beetje twijfel nog in 
ons hart. Want we hebben niet 

gezien, hoe Jezus uit de dood is 
opgestaan. 

 

Pasen hangt nog in de lucht, zit iets 
minder in onze botten en de twijfel 

in ons hoofd neemt toe. 
En toch … 

Toon Hermans, heeft altijd gezon-
gen over licht en leven en hij kon 

heel goed kijken met de ogen van 
het geloof, na de dood van zijn 

vrouw. “Rietje is dood, maar niet 
weg”, zei hij in een interview, en 

terwijl hij de kamer rondkeek zei 
hij:  

 
 

 
“Ze is hier nog. Alleen, jullie zien 
haar niet, ik wel.”  

 
Kijken we met de ogen van het 

geloof rond, dan is Jezus dood, 
maar niet weg. Aan alles is te 

voelen en te zien dat hij midden 

onder ons is. 
 

Mogen we in dit virtueel samen-
zijn geraakt worden door Jezus 

Christus tot in hart en nieren. 
Ik wens ieder veel toewijding. 

René Hornikx 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Handelingen 4,32-35 
De eerste lezing laat zien hoe mooi het leven tussen mensen kan zijn 

wanneer zij geloven en zich houden aan de geboden van God. 
 

e menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een 
van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom 

noemde; integendeel zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en 
klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus 

en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder 
hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de 

opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te 
leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. 

 
Vraag: Geloven in Jezus smeedt mensen aaneen tot een gemeenschap die 

“God liefhebben en de naasten als jezelf”, hoog in het vaandel draagt. Zou 
je ook deze lezing zo kunnen samenvatten? 

 
Evangelie: Johannes 20,19-31 

Het evangelie verwoordt hoe moeilijk de opstanding voor ons mensen te 

begrijpen is en dat twijfels niet vreemd zijn. 
 

p de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de 
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, 

kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit 
gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 

waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot 
hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.' Na deze 

woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge 
de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn 

ze niet vergeven.’ 
Tomas, een van de 

twaalf, ook Didymus 
genaamd, was echter niet 

bij hen, toen Jezus kwam. 

De andere leerlingen 
vertelden hem: 'Wij 

hebben de Heer gezien.' 
Maar hij antwoordde: ‘Als 

ik niet in zijn handen het 
teken van de nagelen zie 

en mijn vinger in de 
plaats van de nagelen 

kan steken en mijn hand 
in zijn zijde leggen, zal ik 

het niet geloven.’ Acht 
dagen later waren zijn 

leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de 
deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en 

D 
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zei: ‘Vrede zij u.’ Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en 
bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet 

langer ongelovig, maar gelovig.’ Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn 

God!’ Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig 
die niet gezien en toch geloofd hebben.’ Nog vele andere tekenen heeft 

Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn 
opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat 

Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven 
moogt bezitten in zijn Naam.  

 
Vraag: Is twijfel voor je een gezonde geloofshouding? 

 

 

Overweging 
 
Goede mensen, 
 

Ruim tien jaar geleden zag ik op een Duitse televisiezender een indringende 

reportage van een jonge vrouw die vocht tegen kanker. 
 

Marianne, is in de bloei van haar leven. Klaar om de wereld te veranderen. 

Een vrolijk meisje dat fris en onbevangen in de wereld staat en er vast van 
overtuigd is dat ze een bijdrage kan leveren aan een rechtvaardigere 

samenleving. Haar moeder is lerares en haar vader dominee. Zij is enig 
kind. 

Marianne is twintig jaar oud. Ze komt terug van een bezoek aan de huisarts. 
Deze stuurt haar door naar het ziekenhuis voor een bloedonderzoek. De 

diagnose van het bloedonderzoek is negatief. Ze heeft kanker. De enige 
therapie die haar kan helpen is chemo. In 14 maanden tijd ondergaat ze de 

ene chemokuur na de andere. Aan het einde van die veertien maanden 
komen haar behandelende artsen tot de vaststelling dat deze therapie 

Marianne niet kan helpen. Nieuwe onderzoeken volgen. De artsen 
onderzoeken de mogelijkheid van een beenmergtransplantatie. Ze komen 

tot de conclusie dat dit een mogelijkheid is om Marianne te genezen. Er 
wordt een bericht gestuurd naar de wereldoverspannende donorbank voor 

beenmergtransplantatie. En dan is het bang wachten of er een beenmerg-

donor is op de wereld met een transplantaat dat Marianne kan helpen.  
 Enkele maanden later is iemand gevonden. Opluchting! Bijkomend 

onderzoek is nodig om een behandelplan op te stellen. Marianne zal voor 
en na de transplantatie geruime tijd in een steriele kamer moeten door-

brengen. De transplantatie lukt. De tijd van eenzame afzondering is 
moeilijk. In steriele kleding mag moeder en vader afzonderlijk even bij hun 

dochter. ‘Ik wil haar troosten', zegt haar moeder, 'maar ik kan haar in deze 
omstandigheden niet in mijn armen nemen. Het is zwaar voor haar en voor 

ons. Marianne is sterk. Zij geeft ons moed.’ De tijd na de transplantatie is 
belangrijk. Slaan de nieuwe cellen aan en verdringen ze de kankercellen. 

De therapie lijkt aan te slaan. Marianne krijgt hoop. Ze zegt: ‘Dat ze meer 
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van het leven is gaan houden. Ze is niet boos op God. Ze is wel verdrietig. 
Ik bid tot God om nog een tijdje te mogen leven. Want het leven is de 

moeite waard. En het is heerlijk om met mensen samen te zijn. Zeker nu 

velen me niet kunnen bezoeken. Maar via internet en email kan ik hen laten 
weten hoe veel ik van hen houd en hoe mooi het leven is en dat ik dankbaar 

ben met hun bericht en hun gebed.' 
 

Haar vader heeft het er moeilijk mee dat zijn dochter zo moet lijden. ‘Ik 
weet dat lijden bij het leven hoort. Ik weet dat leven zonder dat het door 

het lijden wordt geraakt geen echt leven is. Maar je vraagt niet om het 
lijden, je bidt niet om te lijden. Het komt op je weg. Ik ervaar wel dat de 

liefde tussen ons sterk is, sterker dan lijden. God geeft ons leven en liefde. 
Meer dan ooit ervaar ik dat God van ons houdt. Hij wil niet dat we alleen 

zijn. God wil niet dat een mens alleen is, maar …’, tranen van verdriet rollen 
over zijn wangen. 

 
Voor Kerst mag Marianne naar huis, op een voorwaarde, geen bezoek van 

derden. Toch is de vreugde alom. Marianne komt thuis, in haar vertrouwde 

omgeving. Ze moet opnieuw leren lopen en alles gaat in een langzaam 
tempo. 'Ik ben blij uit de isoleercel te zijn, om vrij te ademen en te leven 

en lekker te mogen eten.' 
 

Een week na Kerst volgt een vervolgonderzoek. Er worden opnieuw 
kankercellen in haar bloed gevonden. Deze nieuwe aanval is te veel. Enkele 

maanden later overlijdt ze. Marianne werd 22 jaar oud. 
 

Haar vader vertelt: ‘Marianne is dood, ze is niet lijfelijk meer aanwezig. 
Maar ik voel haar liefde. Ik voel haar geestkracht. Ik voel haar wil om te 

leven. Ze is hier. Ze is voor mij niet dood, ze leeft. En ze komt telkens 
dichtbij ons als we over haar spreken. Ze heeft ons leven bepaald en mede 

richting gegeven. Ze heeft een steen verlegd in een rivier en vanaf nu zal 
de wereld nooit meer dezelfde zijn.  

Ik voel haar liefde, haar liefde om te leven en leven te delen. Zo wil God 

leven voor alle mensen, zo wil God delen met alle mensen.’ 
 

Ik ben uitvoerig stil blijven staan bij het levensverhaal van Marianne. Dat 
heb ik gedaan omdat haar verhaal zich heel gemakkelijk laat verbinden met 

de verhalen uit de Schrift die we net hebben gelezen. 
 Op de eerste plaats gaat het over geloven in de opstanding. Geloven 

over de dood heen. Als je een periode van ziekte en lijden meemaakt van 
je eigen kind gedurende twee jaar, dan is het gemakkelijker te geloven in 

een leven na de dood. Mensen die niet meteen geloven in de opstanding 
van de doden, van Marianne en Jezus, hoeven zich overigens niet te 

schamen. De ouders van Marianne kregen twee jaar om het te leren en ook 
Thomas is het overkomen. Ook hij geloofde niet meteen in een leven na de 

dood. Hij heeft er tijd voor nodig. Hij doet er langer over. En zeker als hij 
niet met anderen kan spreken en vertellen over degene die overleden is. 
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Op de tweede plaats helpt Marianne haar vader de draad van het leven weer 
op te nemen. Niet meer op dezelfde wijze als voor haar dood. Het lijden en 

het sterven van Marianne hebben het leven van haar vader aangeraakt. En 

zijn leven, aangeraakt door lijden en dood is anders geworden. Zijn leven 
is verdiept. Marianne heeft haar vader over de dood heen geleerd wat liefde 

betekent en vermag. 
 

Op de derde plaats leert het verhaal van Marianne dat haar ouders gaan 
leven vanuit het beste dat Marianne hen gegeven heeft. Net zoals de eerste 

leerlingen na de dood en verrijzenis van Jezus gaan leven vanuit het beste 
dat Jezus hen gegeven heeft: ze leven vanuit Jezus onvoorwaardelijke 

liefde. Dat is delen zodat niemand in dit leven tekort komt. 
 

Op de vierde plaats is uit het verhaal van Marianne duidelijk dat op het 
einde van haar leven alles wat verkeerd was gegaan tussen haar en andere 

mensen vergeven was. Er bleven alleen nog liefde en vrede. In vrede is ze 
gestorven, vrede liet ze na en liefde. Wat ze naliet is tevens haar opdracht 

aan haar ouders, vrienden en bekenden: leef in vrede en deel rijkelijk uit 

van de liefde die je krijgt van God. 
 

Met een verwijzing naar Toon Hermans over zijn Rietje durf ik zeggen: Jezus 
is dood, maar niet weg. Hij is hier. Alleen, wie niet gelooft, ziet Jezus niet, 

ik wel. 
 

René Hornikx 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

God van licht en leven, 
Jezus heeft ons geleerd 

dat als de graankorrel niet sterft 

er geen nieuw leven kan ontstaan. 
We vragen U God, 

open ons hart en spreek tot ons. 
Schenk ons de kracht van uw heilige Geest 

om uw Woord te verstaan, 
te ontvangen in ons hart 

en te beleven met elkaar 
als een getuigenis van ons geloof 

in de kracht van uw Woord 
en de weg die Jezus is gegaan 

van dood naar leven, van duisternis naar licht en nieuw leven. 
We vragen het U 

in naam van de verrezen Jezus, uw Zoon en onze broeder, 
voor vandaag en alle dagen ons gegeven. 

Amen. 
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Getuigenis 

 

We kijken maar we zien niets 

Er zijn zoveel wonderen om ons heen 
die wachten om ontdekt te worden, 

die wachten op onze belangstelling, 

op onze aandacht. 
 

En we zien niets. 
Omdat we niet met ons hart aanwezig zijn 

bij wat onze ogen ontmoeten, 
omdat we niet geïnteresseerd zijn 

omdat we niet houden van wat we dagelijks zien. 
 

Als je kijkt naar iemand van wie je houdt, 
als je kijkt naar bloemen en vlinders en vogels 

omdat je ze mooi vindt, 
zie je altijd veel meer 

dan wat alleen je ogen zien. 
Dan ontdekt je dagelijks 

nieuwe wonderen. 

 
(auteur onbekend) 

 
Vraag: Waarom zien de ogen van je hart meer in de werkelijkheid dan de 

ogen van je hoofd? 
 

 
 

 

Vastenactie 
 

Voor de Vastenactie is door onze geloofsgemeenschap € 3.012 opgebracht. 
De bewoners van Glorieux brachten samen € 1.500 bijeen. 

Aan alle mensen die hebben meegedaan: hartelijk dank! 

 
De Solidariteitsgroep 
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De twijfel van Thomas 

Russische icoon van schrijver Dionysius, in Het Mikhailovsky-paleis, circa 1500 

 
We zien Jezus Christus, 

als Hij net door de 
gesloten deur is 

binnengekomen. 
Daar staat Hij, rustig in 

het midden. De enorme 
hoogte van de deur 

verraadt ons de 
verhevenheid van Zijn 

gestalte. 
Hij ontbloot voor ons zijn 

gewonde zijde en nodigt 
Thomas uit om zijn 

vinger op de zere plek te 
leggen. Dat wil zeggen, 

om voor eens en altijd 

precies aan te wijzen 
waar het probleem zit. 

“En wees niet langer 
ongelovig, maar 

gelovig.”  
Juist Thomas. De enige 

van de elf apostelen die 
het, acht dagen geleden, 

hardop waagde om zijn 
aarzeling uit te spreken. 

En die nu, in zijn 
vuurrode mantel, weer 

alle aandacht naar zich 
toe trekt. Met zijn beide 

benen stevig op de 

grond staat hij daar. 
Thomas reikt vervolgens 

vrijmoedig met zijn 
rechterarm naar voren 

en steekt zijn wijsvinger uit. Het is niet zomaar een achteloos gebaar. 
Daar is moed voor nodig. De andere apostelen en ook wij, de lezers, 

kijken dan ook nauwlettend toe. Dan gebeurt het:  
Thomas hoort een zachte stem: “Je bent op zoek naar Mij? Ik ben op zoek 

naar jou!” Diep in zijn hart geraakt, horen we hem uitroepen: “Mijn Heer, 
Mijn God!.” 

Prachtige bevestiging van zijn oprechte geloof in de opstanding van onze 
Heer Jezus Christus.                                                 Anita van der Kam 
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Aangeraakt door de Geest 
 

Na de dood en verrijzenis van Jezus begint de lange vorming van kleine 
gemeenschappen die geloven in de boodschap van Jezus. Ik zou de 

boodschap van Jezus kort als volgt willen samenvatten: goed zijn voor alle 
mensen, de minsten voorop. Hierin is een echo hoorbaar van het dubbel 

gebod van de liefde: van God houden en van je naasten als van jezelf. 
“Naasten” zijn dan niet alleen familieleden, vrienden en buren, maar het 

strekt zich uit tot alle mensen. Het criterium voor naastenliefde vertrekt bij 
mij, bij mijn liefde voor de anderen. En daar ligt ook tegelijk het moeilijke 

punt: ik ben beperkt, ik kan niet alles. Wat ik wel kan, is goed zijn voor 
mensen die mijn weg kruisen. Dat kan ik mooi illustreren met een uitspraak 

van Augustinus: “Bemin en doe voor de rest wat je wilt”. Als mijn 
grondinspiratie “liefde” is, kan ik niet anders dan vanuit die inspiratie, liefde 

dus, handelen en spreken en me verhouden tot God, de mensen en de 
natuur. Dan kan ik werken aan de drievoudige liefdesrelatie: mijn liefde tot 

God, mijn liefde tot mijzelf en mijn liefde tot anderen. De volgorde van de 

opsomming geeft geen prioriteit aan. Hier gaat het om gelijktijdigheid. Wie 
van God houdt, houdt van zichzelf en houdt van anderen. 

 
De eerste lezingen van de 

zondagen in de periode 
tussen Pasen en Pinksteren 

komen uit de Handelingen 
van de Apostelen. De 

apostel Petrus herinnert 
ons aan wat Jezus gedaan 

heeft, hoe hij leefde en 
omging met mensen, hoe 

hij werd veroordeeld en een 
verschrikkelijke dood stierf. 

Maar op de derde dag 

opstond, verrees, tot leven 
kwam in de harten van de 

leerlingen. Na de dood van 
Jezus begon het lange 

proces van zien en inzien 
wie Jezus eigenlijk was. En nadat de leerlingen, die met Jezus opgetrokken 

waren, kracht ontvingen van de heilige Geest, vertelden over Jezus’ 
boodschap, waren er velen die zich bij hen aansloten. Zo ontstonden er 

kleine gemeenschappen rond de boodschap van Jezus. Ze probeerden met 
elkaar te leven “één van hart en één van ziel”. Als één gemeenschap, in de 

vorm van een commune, die alles gemeenschappelijk bezaten en niemand 
noemde iets zijn eigendom. De apostel Lucas die de Handelingen van de 

Apostelen schreef, tekent in dit boek een beeld van het ideaal van de eerste 
mensen die geloofden in Jezus en samen wilden leven vanuit die 

overtuiging. Bij hen was Jezus’ boodschap onder de huid gaan zitten, ze 
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waren er vol van. Hun leefwijze was hiervan het concrete getuigenis. Hieruit 
wordt ook duidelijk dat er een minimale vorm (twee of drie) van “samen” 

nodig is om gestalte te geven aan Jezus’ boodschap. De eerste christelijke 

geloofsgemeenschappen in Jeruzalem en elders hebben in de loop van de 
geschiedenis tot voorbeeld gediend voor velen. Augustinus heeft zijn regel1 

(De regel bevat instructies over het gemeenschappelijk bezit, 
dienstbaarheid, gebed, vasten en naastenliefde) geschreven op basis van 

de korte beschrijvingen2 van de eerste christelijke gemeenschappen in 
Jeruzalem. En na hem zullen vele ordes en congregaties zijn voorbeeld 

volgen en zijn regel gebruiken om hun leven, aan God gewijd, vorm te 
geven. 

 
In navolging van de eerste christenen, geïnspireerd door Jezus’ boodschap 

en het leven van Augustinus, willen wij met de gelovigen die we zijn, Jezus 
boodschap leven. 

 
René Hornikx 

 

 
Wie echt van de vrede houdt, 

houdt zelfs van de vijanden van de vrede.  
Augustinus 

 
 

 
 

 

Zending 
 

Het is heel goed dat we virtueel samen zijn. 

Het is niet goed virtueel samen te blijven. 
We worden gezonden 

om de vrede die ons is geschonken 

te delen met velen 
die we, 

op welke wijze ook, 
de komende dagen ontmoeten. 

 
Daartoe zegene ons, 
die God en Goed is: 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 

 

 
 
 

 
1 Regel van Augustinus zie: https://www.osabel.be/NL/regel_l.php?id=2 
2 Handelingen, 2,42-47; 4,32-36 en 5,12-16 
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Augustinus spreekt 
 

Hij liet zich dus zien aan zijn leerlingen.  Wat betekent het woordje 'zich'? 

Daarmee bedoelt de evangelist het Hoofd van de Kerk. De Heer voorzag dat 
de Kerk zich over de hele wereld zou uitbreiden, maar dat zagen de 

leerlingen nog niet. Hij liet het Hoofd zien, het lichaam stelde hij in het 
vooruitzicht. Want wat voegde hij er nog aan toe? Hij zei: 'Dit is wat ik 

tegen u gezegd heb toen ik nog bij u was.' Wat betekent dat: Toen ik nog 
bij u was? Was hij op dat moment dan niet bij hen, op het moment dat hij 

tot hen sprak? Wat betekenen de woorden: Toen ik nog bij u was? Hij wilde 
zeggen: Toen was ik nog bij u als sterveling, en dat ben ik nu niet meer. Ik 

was bij u terwijl ik nog moest sterven.   
Hoe was hij toen dan bij ons? Als sterfelijke mens bij sterfelijke mensen. 

Op die manier ben ik nu niet meer bij u, want u moet nog sterven, en ik 
hoef nooit meer te sterven.  

Toen opende hij hun verstand. Kom dan, Heer, pak de sleutel en open ons 

verstand, opdat wij u kunnen begrijpen. Kijk nu toch eens: U vertelt ze alles 
en ze geloven u niet. U wordt voor een geest gehouden. U wordt 

aangeraakt, en de mensen die u aanraken zijn nog steeds in de war. U legt 
hun de Schrift uit, en ze begrijpen het nog steeds niet. Hun hart is gesloten. 

Open het en ga er binnen. En dat deed hij ook. 'Hij opende hun verstand', 
staat er. 'Open het, Heer. Open ook het hart van wie twijfelt aan Christus. 

'Hij opende hun verstand om de Schriften te begrijpen.' 
 

(Sermo 116,5; Zie: Als korrels tussen het kaf 256-257; vertaling Wim Sleddens z.g.) 

 

 


