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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 

 

Zesde Zondag van Pasen 
 

God roept ons, nodigt ons uit en wij geven gehoor aan zijn roep 
 om ons samen te bezinnen op Gods oneindige liefde voor ieder van ons. 

God zegent ons vanmorgen: 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 

 

 

De Geest van de waarheid 
 

De Geest van de waarheid is te 
vinden in de liefde. 

Want wat maakt een mens tot 
mens? Juist: de liefde. Het is de 

mogelijkheid die wij mensen hebben 

om ons te kunnen inleven in een 
ander. We kunnen zien wat een 

ander nodig heeft. 
Zo kunnen we liefdevol zorg dragen 

voor elkaar. 
 

Over de liefde wordt geschreven, 
worden beelden gemaakt en wordt 

gezongen. Deze vaak geromanti-
seerde liefde is niet hetzelfde als 

waarover we vandaag horen. 
 

Jezus maakt liefde tot het voor-

naamste gebod. 

 
 

Liefde wordt het herkenningsteken 
voor wie Jezus’ geest uitdraagt. 

Liefde: het is een goddelijk 

vermogen in mensen. 
 

Mogen we hierover nadenken en dan 
die liefde die we ontvangen hebben, 

delen.                       René Hornikx 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 
De ruimte van Gods Nieuwe Wereld is groter dan wij vermoeden. 

 

oen Petrus in Caesarea aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en eerde 
hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: ‘Sta op, ik 

ben ook maar een mens.' Petrus nam het woord en sprak: ‘Nu besef ik pas 
goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk 

volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is.’ 
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling 

neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de 
besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook 

over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij 
hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: ‘Kan 

iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de 
heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’ En hij beval 

hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem 
nog enige dagen te blijven.  

 

Vraag: De heilige Geest of Gods geestkracht blaast ons aan, maakt ons 
enthousiast om te getuigen. Denk je dat ook? 

 
Evangelie: Johannes 15,9-17 

Voor je vrienden heb je alles over, dat heeft Jezus van zijn Vader geleerd. 
 

ezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader 
Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. 

Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden 
onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk 

Ik, die de geboden van mijn Vader heb 
onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, 

opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde 
volkomen moge worden.  

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik 

u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand 
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat 
Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want 

de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u 
heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles 

meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb 

u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten 
voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal 

de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam 
vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’ 

 
Vraag: Heeft Jezus ook jou uitgekozen? 

 

T 

J 
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Overweging 
 

In elke preek komen we het wel tegen, dat we elkaar moeten beminnen. In 
het evangelie van vandaag komt het woord liefde, of een afgeleide daarvan, 

wel acht keer voor. Dan gaat het je gewoon duizelen. En weten we nu wat 
liefde is? Het woord wordt te pas en te onpas gebruikt, maar vooral in de 

context van de romantische liefde en dat is, zoals ook René al aangaf, niet 
waar Jezus over spreekt. Het is niet een liefde die je, als die niet meer aan 

mijn behoeften voldoet, aan de kant zet. Bij liefde gaat het namelijk 
helemaal niet om mijn behoeften, zoals ik meen te begrijpen uit de verhalen 

over Jezus. Hij leefde vanuit de liefde, hij wilde mensen vangen in zijn liefde 
en zo de liefde verspreiden.  

 
Een man fietste elke morgen naar zijn werk, een vaste route. Op zijn weg 

komt hij elke dag een fietser tegen, een vrouw. De man groet de vrouw 
elke dag opnieuw. Maar de vrouw kijkt nors en stug voor zich uit, elke dag 

opnieuw. De man houdt vol en op een dag, een wonder: de vrouw glimlacht 

en groet terug. 
 

We kunnen het heel groot willen maken maar het gaat vaak om kleine 
voorbeelden zoals dat van die man op de fiets. Vertrouwen hebben in het 

goede dat in ieder mens leeft. In de kern van liefde die in ieder mens huist. 
Eenvoudige daden van goedheid. Wij houden van mensen omdat ze goed 

zijn. Dat is dus de voorwaarde: iets of iemand moet goed zijn. En als dat 
zo is, gaan we dat goede beminnen. 

 
Maar Jezus voegt er nog iets aan toe: 

zoals ik u heb liefgehad. Jezus houdt 
ook van mensen maar hij doet dat in 

omgekeerde volgorde. Hij houdt eerst 
van mensen en dan wordt het goed. 

Jezus bemint Petrus, die hem driemaal 

verloochende. Petrus wordt een rots. 
Jezus bemint Zachëus de tollenaar, die 

mensen financieel uitbuitte. Zacheüs 
wordt een weldoener, schenkt de helft 

van zijn bezit weg. 
 

De liefde van Jezus is onvoorwaardelijk. En dat kan alleen omdat Jezus 
verbonden is in de liefde van God. Jezus voelt zich bemind en kan anderen 

beminnen. 
 

Een vrouw met een verslaafde zoon verwoordde het zo: 
“wat hij ook doet, hoe hij ons ook bedriegt, ik hou van hem want zijn 

binnenkant is goed, wat anderen er ook van mogen zeggen. Hij is een goed 
mens.” 
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Liefde is je leven geven voor anderen, niet door letterlijk dood te gaan maar 
door verder te kijken dan je kleine eigenbelang. Liefde is dus niet het 

inkopen van vaccinaties door rijke landen, zodat er niets overblijft voor de 

arme landen. Liefde is niet bootvluchtelingen laten oppakken door een 
vreemde mogendheid, waar burgers het zelf niet meer mogen, en zo 

mensen laten terugsturen naar een land waar gemarteld wordt. Liefde is 
niet mensen discrimineren op grond van achtergrond en ze financieel de 

vernieling in helpen. 
 

Liefde is wel: klokkenluider worden voor het recht van gedupeerden, 
meedoen met een black-lives-matter-beweging, boodschappen doen voor 

een zieke buurvrouw.  
Ja, we zijn allemaal maar mensen en kunnen niet alles, we hebben er niet 

altijd zin in om aan een ander te denken. Maar we weten wel degelijk wat 
liefde is, omdat dat ons ingeschapen is, zo geloof ik. Daarom kunnen we 

tegen ieder mens zeggen: ik weet iets goeds van jou. 
 

Tot slot een gedicht van Toon Hermans. Het laatste woord zou je kunnen 

veranderen in Liefde. 
 

Annelies Rosier 

 
 

Uit liefde voor uw liefde, 
kijk ik terug op mijn dwaalwegen 

in de bitterheid van mijn herinnering.  
Augustinus 

 
 

 

Als de liefde niet bestond 

zullen ze stilstaan de rivieren 

en de vogels en de dieren 

als de liefde niet bestond 

 

Als de liefde niet bestond 

zou de maan niet langer lichten 

geen dichter zou meer dichten 

als de liefde niet bestond 

 

Nergens zouden bloemen staan 

en de aarde zou verkleuren 

overal gesloten deuren 

en de klok zou niet meer slaan 

 

Als de liefde niet bestond 

zou de zon niet langer stralen 

de wind zou niet meer ademhalen 

als de liefde niet bestond 

 

Geen appel zou meer rijpen 

zoals eens in het paradijs 

als wij elkaar niet meer begrijpen 

dan is de wereld koud als ijs 

 

Ik zou sterven van de kou 

en mijn adem zou bevriezen 

als ik je liefde zou verliezen 

er is geen liefde zonder jou 

 

Toon Hermans 
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Zien 
 

Er is een verhaal van een Franse boer die urenlang in de kerk zat. Toen de 

pastoor van Ars hem vroeg wat hij deed, zei hij: ‘Ik zie naar Hem; Hij ziet 
naar mij.’ Dat volstond. Die man had begrepen dat de eigenlijke 

Godsontmoeting een zien is.  
Als twee mensen elkaar liefhebben, dan gaat die liefde ook wezenlijk door 

het zien. In de ogen van een mens ziet men zijn hart, een hart vol liefde of 
een gestorven, koud hart. Het aanschouwen zal ook de voltooiing van ons 

leven zijn.  
Anselm Grün 

 
Vraag: Wat gebeurt er met mensen die van elkaar houden? 

 
 

Gebed voor de zondag 
 

God, 

U die liefde bent 

en goedheid zonder grenzen, 
wij bidden U: 

schenk ons kracht 
om Uw geest van waarheid in ons toe te laten 

om met elkaar in liefde te leven. 
Dit vragen we U in naam van Jezus 

voor nu en altijd. 
Amen. 

 

 

Zending 
 

Liefdevolle God, 
Stuur ons op weg 

om elkaar lief te hebben. 
En zegen ons daartoe: 

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

Rectificatie 
 

Tot onze spijt is in de Kerk-Krant van vorige week niet de juiste eerste lezing 
afgedrukt. Joost verwees in zijn overweging naar Johannes 3, 18-24 terwijl 

Johannes 2,18-24 was afgedrukt. Excuses voor dit foutje. 
 

De redactie 
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Tweede zondag van mei: Moederdag 
 

De verering van moeders is een oude traditie. Uit het klassieke Griekenland 

en uit Klein-Azië is de moedercultus bekend. En de katholieke kerk kent een 
lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus. 

 

Moederdag zoals wij die nu kennen, ontstond in Amerika. In 1907 stelde 
Ann Jarvis voor om moeders op een speciale dag te eren. Een dag om 

moeders te waarderen. In 1908 organiseerde Ann Jarvis de eerste 
moederdag, vooral om haar eigen moeder te herdenken die in de 

Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) had gezorgd voor voedsel en 
medicijnen voor hulpbehoevende moeders. Het idee sloeg aan en in 1914 

werd door president Wilson besloten voortaan op de tweede zondag van 
mei moederdag te vieren. 

 
Vanuit Amerika heeft moederdag zich verspreid over de westerse wereld. 

In Nederland en België viert men moederdag vanaf 1925.  
(Uit: Hornikx, R., Feesten doe je samen, Berne Media, 2017) 

 

 

 

 

Een gebed 
 

Moeder van hemel en aarde,  

al jouw namen zijn heilig. 
Jij regeert het hier en nu. 

Jij beheerst de loop van planeten en het 

leven. 
Jij voedt en kleedt ons. 

Laat ons glimlachen om de fouten die we 
maken 

en om de fouten van anderen. 
Leid ons op het goede pad. 

Verlos ons van angst en haat. 
Van Jou is de liefde, 

de kracht 
en de schoonheid 

altijd, tot in eeuwigheid 
Amen.  

 
(vertaling van Zia Elohka) 

 

 

 

 
Maria van de Paterskerk 

(foto Hans Nohlmanns) 
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Lezing door Michiel Verweij over Karel V en zijn 

leermeester Adriaan van Utrecht 

 

In onze krant kunt u regelmatig een boeiende bijdrage lezen van Michiel 
Veweij uit Leuven. Binnenkort houdt hij een lezing die u via livestream 

kunt bijwonen. De organisator van de lezing vraagt hiervoor een bijdrage 
van € 3,00. U kunt zich via de onderstaande link als gast aanmelden. De 

aanmeldingsprocedure vraagt enig geduld. De redactie is van oordeel dat 

dit geduld de moeite zal lonen! 
 

De religieuze en intellectuele vorming van de kleine Karel V lag in handen 
van de Leuvense theoloog Adrianus van Utrecht. Omdat over de inhoud en 

methode van deze lessen weinig bekend is, vertrekt deze lezing van de 
kennis van beide protagonisten om er een beeld van te schetsen. De 

verhouding tussen de latere keizer en zijn leermeester zou trouwens in 

meer dan één betekenis van belang worden voor de wereldgeschiedenis. 

Adrianus Florensz van Utrecht (1459-1523) was aan de Leuvense 
universiteit de ongekroonde koning van de theologen. Integer probeerde hij 

het moreel niveau van de Leuvense geestelijkheid op te krikken. In 1506 
nodigde Margareta van Oostenrijk hem uit haar raadsheer te worden. Vanaf 

1507 vertrouwde ze hem een deel van de opvoeding van Karel V toe. 
Adrianus verbleef steeds vaker in Mechelen, tot hij in 1515 naar Spanje 

werd gestuurd om Karels erfenis veilig te stellen. Hij bleef in Spanje als 
plaatsvervanger van de jeugdige koning en werd tegelijk bisschop, groot-

inquisiteur en kardinaal. Op 9 januari 1522 werd hij tot paus Adrianus VI 
gekozen. Gedurende zijn korte pontificaat probeerde hij als eerste een 

antwoord te geven op de hervorming van Maarten Luther. Hij stierf op 14 
september 1523. Op de gevel van de S. Maria dell'Anima in Rome, waar hij 

werd begraven, prijkt naast het wapen van Adrianus VI ook dat van de 

Duitse keizer. 

Dr. Michiel Verweij, classicus, medievist en neolatinist, is adjunct-
conservator op de afdeling Oude en kostbare drukken van de Koninklijke 

Bibliotheek van België in Brussel. Hij is tevens medewerker van de 
Onderzoekseenheid Latijnse literatuur van de KU Leuven. In 2009-2010 was 

hij curator van de herdenkingstentoonstelling over paus Adrianus VI in 
Leuven en Utrecht en hij publiceerde naast de catalogus ook een biografie 

van de paus. 

 

Link: https://www.hofvanbusleyden.be/soiree-muze-maitre-adrien 
 

Klik onder de tekst dan op de regel: Tickets voor de lezing zijn hier beschikbaar  

https://www.hofvanbusleyden.be/soiree-muze-maitre-adrien
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Hemelvaart van de Heer 
 

Op de veertigste dag na Pasen vieren christenen Hemelvaart. Er wordt 
dan herdacht dat Jezus naar God in de hemel is gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dauwtrappen 
 

Een traditie op Hemelvaartsdag is dauwtrappen. ’s Morgens vroeg staan 
mensen op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De dauw 

op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren 
zijn op een heidens gebruik om de heropleving van de natuur te vieren. 

 
Dauwtrappen heeft een relatie met dauw, nevel, mist en wolk. In deze 

tijd van het jaar kun je ’s morgens vroeg nevel en dauw zien. Er ligt een 
nevelwaas over het land. Die nevelwaas is geen wolk en ook geen mist. 

Het vocht van de nevel dat neerslaat noemen we dauw. Soms is de nevel 
zo dicht dat je elkaar, wanneer je een eindje uit elkaar staat niet ziet. 

Dan lijkt het of je even verdwijnt.  
(Uit: Hornikx, R., Feesten doe je samen, Berne Media, 2017) 

 

 

 
 

 

‘Ons resten niet meer dan zijn 
voetafdrukken. 

Het enige wat wij kunnen doen, is 
hier op aarde in zijn voetsporen 

treden.’ 
(Peter van Dael s.j.) 
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Huisliturgie Hemelvaart 
 

Openingsvers: Psalm 47,2 

V Volken, klap in je handen. 
A Zing en juich voor God! 

 

Hij laat ons niet alleen 
 

Bijbelfragment: Handelingen 1,4 
Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie 

moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft 
beloofd om jullie de heilige Geest te geven.’ 

 

Het wonder  
Twee boeren reden met volgeladen karren. Het had de laatste tijd veel 

geregend en de wegen waren vol modder. De karren bleven steken. Een 
van de boeren viel op zijn knieën in de modder en vroeg aan God: 'Help me 

hieruit alstublieft!' Hij bad zonder ophouden. Intussen was de andere boer 
druk in de weer. Hij trok aan zijn ezel, duwde tegen de kar, zocht stukken 

hout, bladeren en aarde bij elkaar, legde die voor de wielen van de kar en 
vloekte tegen de sterren op. Toen gebeurde een wonder. Een engel daalde 

neer uit de hemel. Tot hun grote verrassing begon die de vloekende boer 
te helpen. De man was er helemaal door in de war en zei: 'Neem me niet 

kwalijk, ik denk dat je je vergist. Jouw hulp is vast en zeker voor mijn vriend 
bestemd, want hij heeft het hardst gebeden.' Maar de engel zei: 'Helemaal 

niet, God helpt diegene die zelf ook zijn best doet.'  
(Bron: Toegeschreven aan de Braziliaanse bisschop Helder Camara) 

 
Vraag: Wanneer heb je voor het laatst Gods hulp ervaren? En wat voor hulp 

was dat? 
 

Bijbelfragment: Marcus 16,19-20a 
Toen de Heer Jezus dat gezegd had, liet God hem naar de hemel gaan. Daar 

ging Jezus naast God zitten, aan de rechterhand. 
De leerlingen gingen op weg. Overal vertelden ze het goede nieuws. 

 

Afsluitend Lied (ga naar youtube en vul in: In de Heer vind ik heel mijn 
sterkte Taizé) 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 

Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ken geen angst, 

op U vertrouw ik en ken geen angst. 
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Hemelvaart, terugkeer naar de Vader 

 
U ziet hiernaast de Russische icoon 

‘Christus’ Hemelvaart’, Malo Kirillov 
Monastery, AD 1543. Op Goede 

Vrijdag en met Pasen zagen we de 
icoon ‘Crucifixion of Christ’. Daarna 

kwam onze eigen prachtige Aarde, 
met ‘Save Our Souls’: “Mijn eigen 

Vrede geef ik aan U”. En vandaag 
deze icoon met Christus’ 

Hemelvaart. De beide iconen komen 
blijkbaar oorspronkelijk uit 

hetzelfde atelier. Want als je ze 
vergelijkt, valt er iets op. Het zijn 

twee verschillende iconen, maar 

met dezelfde opbouw. Ze zijn 
gebaseerd op dezelfde compositie 

van lijnen. Dat maakt ons duidelijk 
dat de gebeurtenissen van Goede 

Vrijdag en Hemelvaart rechtstreeks 
met elkaar in verband staan. 

 
De icoon is fascinerend, vol leven. 

We zien Christus in Zijn Majesteit 
ten hemel opstijgen. Onder Hem 

staat Zijn moeder Maria op de aarde 
in de biddende orantehouding. Jezus en Maria, allebei, kijken ons, de lezers, 

rechtstreeks aan. We mogen ons persoonlijk betrokken voelen bij dit grote 
gebeuren.Twaalf apostelen staan om haar heen. Ze turen vol verwachting 

naar boven. Er zijn ook nog acht engelen, om het feest compleet te maken. 

Zes daarvan laten hun luid bazuingeschal en lofliederen klinken. Als we even 
wachten om te luisteren kunt U ze horen….  De twee witte engelen verwijzen 

ons naar boven. Ze zijn bekenden, want we mochten ze al eerder 
ontmoeten bij Zijn Kruisiging en later bij de Opstanding met Pasen. Het zijn 

Michaël ( ‘Wie is als God’) en Gabriël ( ‘Sterke man Gods’). 
 

Ziet U hoe fijngevoelig de structuur van de twee witte achtsterren in deze 
beeltenis is verwerkt? Het zijn krachtige lijnen, ze versterken de diepe 

betekenis.  
Wat gebeurt hier? We zijn medegetuige van Zijn beloofde terugkeer naar 

de Vader, de Schepper. 
Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, zie, 

het nieuwe is daar. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus 
met ons verzoend en ons de dienst van die verzoening toevertrouwd.( 2 

Kor. 5, 17-18)                                     

Anita van der Kam 


