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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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Twaalfde Zondag van Pasen 
 

De Heer heeft geroepen. Wij zijn gekomen. En met de Enige in ons midden 
hoeven we niet bang te zijn. De Heer is er en zegent ons: in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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In storm en wind 
We hebben ons laten roepen en zijn 

samengekomen om God te ontmoe-
ten en elkaar. Veel mensen hebben 

in deze tijd moeite om gehoor te 
geven aan Gods roepen. Ze vragen 

verbaasd: waar is jullie God te 

vinden? Hoe kunnen jullie Hem 
ontmoeten? 

 
Maakt de drukte en de stormen die 

ons leven in deze tijden teisteren 
het ons niet moeilijk en vaak onmo-

gelijk om God te horen of te kunnen 
ontmoeten? God laat zich meestal 

niet vinden in lawaai. Hij laat zich bij 
voorkeur horen in de stilte en zien 

in de stille aanwezigheid bij mede-
mensen. In dit uur horen we een 

bevrijdend woord: wees stil, 
kalmeer, zwijg … 

 
 

 

Gods aanwezigheid kunnen we 
proeven in de stilte. Hij is er 

ondanks alle tegenslagen en 
stormen in ons leven. 

 
Ik wens ons een ingetogen stille 

bezinning toe.  
                       

René Hornikx 
 

Aanmelden voor de viering op 

Glorieux: Mensen die nog niet 
geweest zijn, hebben voorrang. 

Uw bericht liefst voor woensdag 
via mail: cjm.piscaer@gmail.com 

of telefoon 040-2262808 (Carla 
Piscaer) / 

of 06-50237483 (Jacques de 

Klerk). 
 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Job 38,1.8-11 
Wie stand houdt in beproeving en zware storm, die zal God ontmoeten. 

 

oen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: ‘Waar was je 
toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de 

moederschoot, toen Ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van 
morgenslierten, toen Ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde  en 

zei: tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven?’  
 

Vraag: Hoe brengt God de stormen in jouw leven tot bedaren? 
 

Evangelie: Marcus 4,35-41 
Waar is rust te vinden als stormen ons overvallen? Wie geeft uitkomst? 

Blijven we geloven in een leven gevend Woord. 
 

egen de avond van die dag zei Jezus tegen 
zijn leerlingen: 

‘Laten we oversteken.’ Zij stuurden het volk 

weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de 
boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er 

stak een hevige storm op en de golven sloegen 
over de boot, zodat hij al vol liep. Intussen lag 

Hij aan de achtersteven op het kussen te 
slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden 

Hem: ‘Meester, raakt het U niet dat wij 
vergaan?' Hij stond op, richtte zich met een 

dwingend woord tot de wind en sprak tot het 
water: 'Zwijg, stil!’ De wind ging liggen en het 

werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: ‘Waarom 
zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog 

geen geloof bezit?’ Zij werden door een grote 
vrees bevangen en vroegen elkaar: ‘Wie is Hij 

toch, dat zelfs wind en water Hem 

gehoorzamen?’  
 

Vraag: Waarom ben je bang als het stormt in 

je leven? 

 
 

 
Laat Hij de mensen goede raad geven, 

en de duisternis van twijfel helpen verdrijven 
in het licht van het geloof.  

Augustinus 
 
 

 

 

T 

T 
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Overweging 
 

Goede mensen, 
Jezus vertelt voortdurend in gelijkenissen. Het evangelieverhaal ‘de storm 

op het meer’ is ook een parabel, een gelijkenis. 
 

In deze gelijkenis wordt ons leven voorgesteld als een reis, als op water 
varen naar de overkant, als een reis met een onbekende bestemming. 

Onzekerheid is troef en twijfel slaat toe, zeker als het donker wordt. En 
soms valt, zoals in dit evangelieverhaal, de avond en wordt het donker in 

ons leven. De nacht is symbool van onrust, onzekerheid en twijfel. Alles valt 
tegen, het leven komt op je af als een onweer: bliksem, donder en hoge 

golven. Je hoort de stem van bekenden niet meer. De stem die je tot rust 
brengt. De stem van een bekende (geliefde, ouders) is als licht in het 

duister. En hoe  donkerder het is, hoe feller het kleine lichtje van de stem 
van een geliefde. Je denkt, als het stormt in je leven, dat je de overkant 

niet haalt, je leven hier eindigt, je gaat verdrinken in al je zorgen, dat het 

nooit meer goed komt in je leven. In nood, zoals de apostelen, roep je, 
soms is het meer schreeuwen, om hulp. Je hebt het gevoel dat je niet wordt 

gehoord, dat je roepen boven het geraas van de storm niet uitkomt: 
reddeloos verloren. God, zo lijkt het, is nergens te bekennen. Je bidt om 

uitkomst, zoals de leerlingen, maar Hij slaapt.  
Zo voelen vandaag veel vluchtelingen zich die door kustwachten 

teruggestuurd worden naar zee in gammele bootjes. Je ziet ze schreeuwen 
om hulp, maar hun schreeuwen haalt het niet boven de afstand en het 

geraas van het water. Wie helpt hen? Wie neemt hen op? Schenkt hen licht 
in het duister? Of slapen wij? 

 
Ook in ons land, in onze stad, ons dorp, kennissenkring, buren, familie, 

vrienden, hebben velen van hen in het afgelopen jaar gezwalkt in een 
onstuimige levenszee. In eenzaamheid werd er gezocht naar een hand om 

houvast te vinden, de oren gespitst om de stem te horen van geliefden. De 

eenzaamheid van veel mensen was zwaar. En God bleef stil. Was God er 
nog wel, nu velen hoopten op een reddende hand, een troostend woord, de 

glinstering in de ogen van een bekende die licht bracht in uitzichtloosheid 
en de storm een beetje tot bedaren bracht. Covid-patiënten, vluchtelingen, 

mensen die misbruikt zijn en vele anderen die de overkant hebben gehaald, 
herkennen dit. God kwam hen nabij in kleine lichtjes die hun doodse 

duisternis doorbraken. Velen met mij hopen dat de pandemie niet lang meer 
duurt, dat mensen niet meer hoeven te vluchten voor een beter bestaan en 

dat velen niet meer misbruikt worden. 
 

Maar de gelijkenis van de storm op het meer is een verhaal dat zich 
eindeloos herhaalt. Storm steekt niet een keer op in ons leven. Elke dag 

worden we geconfronteerd met andere zorgen. 
‘Laten we naar de overkant varen’, zegt Jezus. Maar aan de overkant wonen 

heel andere mensen. Geen volksgenoten. Aan de overkant zullen de 
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leerlingen zich niet zo goed thuis voelen. Ze zien er tegen op erheen te 
varen. 

 

Dat kennen we ook uit 
ervaring: naar de 

overkant moeten, naar 
nieuwe   onbekende 

situaties gaan. Je moet 
naar het ziekenhuis en 

weet niet hoe het zal 
aflopen. Je moet van 

werk veranderen, of je 
komt zonder werk te 

zitten. De kinderen gaan 
uit huis, je bent weer 

alleen. Je verliest je partner door overlijden of scheiding, en je moet alleen 
je weg zien te vinden. Of je wordt oud en moet het grote huis uit. 

 

Er is veel ‘overkant’ in ons leven waar we tegen opzien. En soms wordt het 
donker, je krijgt de wind tegen, een storm steekt op. Af en toe met 

orkaankracht. Je bidt, je roept, je klaagt je nood bij God. Van Gods kant 
blijft het stil. Er komt geen antwoord, je onzekerheid groeit. 

 
En de vraag van God aan ons, u en ik, in zo’n situatie is: waarom ben je zo 

bang, waarom heb je nog altijd zo weinig vertrouwen? Want als je, bij 
tegenwind, het vertrouwen kunt opbrengen dat God bij je aan boord is, kan 

de storm in je hoofd en je hart gaan liggen en haal je de overkant. We 
kunnen geloven in God vergelijken met een circusact. Hoog in de nok van 

de circustent halen artiesten halsbrekende toeren uit en vliegen ze door de 
ruimte. Wie de sprong waagt, kan dat alleen doen als hij durft te vertrouwen 

op de partner die hem aan de andere kant opvangt. 
 

Geloven is: erop vertrouwen dat God je opvangt. Soms wanneer we zingen, 

bidden we daarom. We kennen dat lied:  ‘Ik roep zijn naam, bestorm Hem 
met mijn vragen. Wil mij behoeden en op handen dragen, want waar ben 

ik als Gij niet wijd en zijd, waakt over mij en al mijn gangen? Wie zou ik 
worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen?’ 

(Gezangen voor Liturgie, 570). 
 

We mogen dit weten: God maakte zich bekend aan Mozes met de NAAM: ik 
zal er zijn, ik ben er, ik ben je nabij, ik ben je nabij als je kwetsbaar bent, 

wees niet bang. 

 

René Hornikx 
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Volledige tekst van lied 570 (om mee te zingen) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

God, 
het stormt soms flink in ons leven, 

zo zelfs dat we alle vertrouwen verliezen, 
zelfs in U. 

En toch … 
hebben mensen in alle tijden U vertrouwd 

en U heeft hun vertrouwen nooit beschaamd. 

God, open ons hart voor uw Woord. 
Moge het een lichtpuntje zijn in onze duisternis 

waaraan we U herkennen als de rots in onze branding. 
Moge we U herkennen in mensen om ons heen 

en in het bijzonder in Jezus, 
uw Woord voor vandaag en alle dagen ons gegeven. 

Amen. 
 

 
 

 
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn 
vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, 
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw zoon besteden. 

Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij 
leeft 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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Getuigenis: Hoe doorsta ik een storm in mijn 

leven? 
 

Vaak zoek ik de rust en de stilte 
op door te gaan wandelen in de 

natuur. Daar is afleiding, dat 
helpt om de zinnen te verzetten, 

de storm te laten bedaren.  

Soms is de storm zo sterk dat de 
nabijheid van iemand, van God 

me rust geeft. Iemand die wil 
luisteren naar mijn zorgen en 

bezorgdheden. Die me vertrou-
wen schenkt, hoop geeft. Als ik 

mijn verhaal kan vertellen over 
mijn zorgen en mijn verdriet, 

daagt er altijd weer hoop aan de 
horizon, een klein lichtpuntje 

waar ik me op kan richten.                                   
 

René Hornikx 
 

Vraag: Hoe doorsta jij een storm in je leven? 
 

 

 

 

Bezinning 
 

Wees niet bang: Ik zal er zijn. 
Als je de weg kwijtraakt, 

geen vaste grond meer vindt 
en dreigt te verdrinken, 

wees niet bang: Ik zal er zijn. 
Als het vuur gedoofd is 

en je kou lijdt 
in een nacht zonder sterren, 

wees niet bang: Ik zal er zijn. 
Als de bomen kaal zijn 

en je honger hebt en dorst, 
dan moge de Stem je zeggen: 

wees niet bang: Ik zal er zijn.  

(naar Frans Cromphout) 
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De twee zusters 
 

 

De zomer is in het land. Voorzichtig maken we de eerste reisplannen weer, 

want reizen zou gemakkelijker en veiliger moeten zijn. Hoe ver het rijk van 
de vrijheid echt reikt, zullen we nog moeten zien, want het lijkt soms wel 

dat voor elke versoepeling tegelijk een nieuwe regel wordt ingevoerd. Vorig 
jaar ging het net zo. Vrijheid werd gevolgd door strenge inperking, erger 

dan tijdens de eerste lockdown. Laat ons dus nog maar voorzichtig zijn. Het 
traject Leuven - Eindhoven is door de regels op dit moment bijna moeilijker 

dan een reis naar IJsland. 
Maar reizen in de geest staat boven die praktische problemen. Geen tests, 

geen quarantaine, geen mondkapjes, geen virus. Laat ons nog een keer in 
de geest naar Rome reizen. Om de twee zusters te gaan zien. 

 
Althans: dat is net het probleem, want de twee zusters hebben -ik zeg het 

u maar meteen- nooit bestaan. Ik kan u geen samenhangend verhaal 
vertellen als er alleen flarden zijn, geruchten van legenden, zelfs geen 

volledige legenden. Eén ding is wél zeker: de kerken die aan de twee zusters 

zijn gewijd, bestaan. Laat ons daar dan naar toe gaan. In de geest. 
 

Rome was een grote stad in de oudheid. Het miljoen inwoners in de eerste 
eeuwen van de Keizertijd (en onze jaartelling) is alleen te vergelijken met 

megasteden als New York, Mexico, Tokio, Los Angeles nu. Dat had zijn 
weerslag op de organisatie van de christelijke gemeente. Excuus: 

gemeenten, meervoud. Waar in andere steden één duidelijke christelijke 
gemeente bestond, was dat in Rome in het begin een aantal groepjes. 

Uiteindelijk zouden deze zich onder één gezag organiseren, maar het is 
maar de vraag of er vóór het jaar 100 een echte bisschop van Rome 

bestond. 
 

Het christelijk leven in de stad was georganiseerd in 
een reeks plaatsen van samenkomst. Aanvankelijk 

waren dat gewone huizen waar iemand een ruimte ter 

beschikking stelde. Vanaf de regering van Constantijn 
werden op deze plaatsen vaak echte kerken gebouwd. 

Dus niet in oude tempels. Op deze manier bestaan van 
de meeste van de ruim 25 oudchristelijke tituli of 

titelkerken nog steeds duidelijke resten. SS. Giovanni 
e Paolo op de Celio bijvoorbeeld is letterlijk uit een 

huizenblok gegroeid. De muur aan de straat, de Clivus 
Scauri, pardon: Clivo di Scauro, stamt uit de 3de 

eeuw. Zelfs de straatnaam is onveranderd gebleven. 
Ook de S. Lorenzo in Lucina in het centrum is ontstaan op een titulus, een 

huiskerk waarvan de ruimte ter beschikking was gesteld door ene Lucina, 
van wie we verder weinig weten. Opvallend vaak gaat het om vrouwen die 

aan de basis van deze oudste Romeinse parochiekerken liggen.  

 
Keizer Constantijn 
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Zo ook liggen er dicht bij de S. Maria Maggiore twee tituli die nu nog in 

vroegmiddeleeuwse vorm bestaan, de S. Pudenziana en de S. Prassede. En 

daar begint ons verhaal. 
 

Toen Petrus in Rome was (misschien dat ik op dat onderwerp ook nog eens 
inga), verbleef hij volgens de overlevering bij een senator Pudens geheten. 

Pudens had twee dochters, Pudentiana en Praxedis. Beide vrouwen 
maakten zich verdienstelijk door de lichamen van de martelaars te 

begraven nadat ze deze eerst hadden gewassen. Het bloed dat ze van de 
martelaars afwasten, lieten ze in een put samenstromen. Onduidelijk is of 

de twee zusters zelf de marteldood stierven, maar in ieder geval volstond 
hun ijver om de martelaars te begraven om hen als heiligen vereerd te laten 

worden. Aan Pudentiana werd de S. Pudenziana gewijd, aan Praxedis de S. 
Prassede. Voor één keer lijkt het eenvoudig. 

 
Wat is er nu waar van dit verhaal? Ook dat is eenvoudig: niets. Wat wél 

waar is, is dat er twee tituli bestonden, waarvan de ene aanvankelijk domus 

Pudentis, het 'huis van Pudens' heette. Dat was geen senator (er is er geen 
van die naam bekend), maar vermoedelijk wel de eigenaar van het huis, 

want dat is de regel: tituli heten normaal naar de eerste eigenaar. De domus 
Pudentis had evenwel ook een andere naam, niet met de genitief van de 

naam Pudens, maar met een adjectief. In het Latijn kunnen we veel... En 
dan wordt het: domus Pudentiana, letterlijk 'het Pudentijnse (of 

Pudentische) huis'. En die naam evolueerde op spontane wijze naar titulus 
Sanctae Pudentianae 'titelkerk van de Heilige Pudentiana'. Een 

heiligverklaring van een bijvoeglijk naamwoord dus. Er zijn meer van die 
dingen gebeurd. 

 
De S. Prassede is op dezelfde manier de titulus Praxedis, de 'titelkerk van 

Praxedis'. Er moet dus wel een Praxedis zijn geweest en vermoedelijk was 
ook zij de stichtster van de huiskerk, maar met Pudentiana had ze natuurlijk 

niets te maken. Wie ze was, is verder onbekend. Ook deze vrome dame en 

steunpilaar van de vroegchristelijke gemeente in Rome is tot legende 
geworden. 

 
Maar, zoals gezegd, beide kerken bestaan nog. De S. Pudenziana ligt iets 

ten noordwesten van de S. Maria Maggiore, in de Via Urbana. Als u bij de 
kerk komt, ziet u eigenlijk alleen de 12de-eeuwse kerktoren, want de kerk 

ligt ettelijke meters lager dan het straatniveau. U kunt via een trap naar 
beneden. Boven de ingang bevindt zich een 11de-eeuwse reliëfplaat, een 

van de zeer weinige stukken romaans beeldhouwwerk in Rome, met o.m. 
de twee zusters die ieder een stuk vaatwerk dragen. Maar de eigenlijke 

attractie in de kerk is het mozaïek. Uit het eind van de 4de eeuw en daarmee 
nog volop in de klassieke traditie staand. Christus die tussen zijn leerlingen 

zit met een stad op de achtergrond. Christus troont als leraar, al lijkt het 
boek dat hij vasthoudt niet meteen een doctrinaire positie te bevatten: 

Dominus conservator ecclesiae Pudentianae 'De Heer (is) bewaarder van de 
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kerk van Pudens'. Als u er 
Pudentiana al in wilt, past u 

de vertaling maar aan. Zelf 

zou ik hier toch nog de oude 
vorm als bijvoeglijk 

naamwoord in lezen. Het is 
trouwens een van de eerste 

voorstellingen van Christus 
met baard. De schilderingen 

in de catacomben en de 
reliëfs op sarcofagen laten 

altijd een jeugdige Christus zonder baard zien. Ineens, aan het eind van de 
4de eeuw, duikt de baard op. 

 
Meer mozaïeken biedt de S. Prassede, maar deze is in vergelijking met de 

S. Pudenziana nogal aan de nieuwe kant. Wat u nu ziet is niet de kerk van 
de vroegchristelijke periode, maar een nakomertje uit de Karolingische tijd, 

de 9de eeuw dus. In onze contreien moest toen eigenlijk alles nog beginnen, 

maar in Rome hadden ze eigenlijk al heel veel gehad. De S. Prassede is dus 
een nieuwbouw van de oorspronkelijke titulus Praxedis en kwam tot stand 

door toedoen van paus Paschalis I (817-824). Er wordt eigenlijk niet veel 
goeds over Paschalis verteld, maar dat geldt voor zowat alle vorsten van 

die periode. Karel de Grote is de uitzondering, maar die kon ook drastisch 
zijn als het er op aan kwam. Ik heb overigens jaren geleden een Duitse 

student in Leuven vreselijk teleurgesteld. Hij was net bezig om te vertellen 
dat er al eeuwen een discussie woedde tussen Frankrijk en Duitsland of 

Karel de Grote nu een Fransman of een Duitser was, waarop ik zei dat hij 
volgens de huidige grenzen een Belg was. De ander verbleekte even, want 

daar had hij geen rekening mee gehouden. Uiteindelijk merkte hij op: 'Het 
is in ieder geval geen Fransman.' Het is overigens waar wat ik zei, want 

Karel en zijn familie kwamen uit het Luikse. 
 

Maar terug naar Paschalis I. Of hij een heilige paus was of 

een verschrikking als vorst doet er nu even niet toe, hij was 
in ieder geval een groot bouwheer aan wie op dit moment 

nog drie kerken te danken zijn: de S. Prassede, de S. Cecilia 
in Trastevere en de S. Maria in Domnica, alle met een goed 

stuk van de oorspronkelijke mozaïekversiering én met een 
portret van Paschalis I die daarmee meteen de meest 

afgebeelde paus uit de vroege middeleeuwen is. De S. 
Prassede is nog het meest in originele staat bewaard, de 

andere twee zijn later herbouwd of aangepast, maar al deze 
kerken hebben een vrij brede middenbeuk en zijn dus veel 

minder 'klassiek' van verhouding dan bijv. de S. Sabina. Of 
de S. Pudenziana die in wezen nog steeds de vroegchristelijke kerk met de 

door zuilen verdeelde ruimte is.  
 

 
Paus Paschalis I 
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De mozaïeken in de S. Prassede zijn fel van kleur, veel minder genuanceerd 
dan die van de S. Pudenziana met haar lichtroze avondwolken. In de S. 

Prassede zijn de groenen, roden en blauwen bijna hard. Het is deels een 

voorstelling uit de Apocalyps met de 24 oudsten op de zogenaamde  
triomfboog, terwijl op het vlak boven de apsis Christus in het midden staat, 

omgeven door Petrus en Paulus die allebei een van de twee zusters 
Pudentiana en Praxedis voorstellen of aanbevelen in Christus' genade.  

 
De grootste verrassing moet evenwel nog komen. In de rechterzijbeuk 

bevindt zich nog een kapel die Paschalis I heeft laten maken. Waarschijnlijk 
als grafruimte voor zijn moeder Theodora. Bij mijn weten de enige paus die 

zo nadrukkelijk aandacht aan zijn moeder heeft besteed. Aan de buitenkant 
is er een deur met een nis daarboven, waarin een grote vaas of urn. Tussen 

vaas en deur is al een mozaïekfries, maar de grootste verrassing komt als 
u de kapel binnenstapt. Dan is het - voor één keer - al goud wat er blinkt. 

 
De hele kapel is nl. bedekt met een 

gouden mozaïekfond waartegen de  

figuren zijn aangebracht. Op het 
plafond kijkt Christus ons aan, de 

cirkel waarin hij staat wordt 
ondersteund door vier engelen. Op 

de wanden zien we Petrus en 
Paulus, maar ook Maria en Theodora 

zelf. En Praxedis en Pudentiana 
natuurlijk. U kunt een verlichting in 

gang zetten, maar ik vind het 
eigenlijk zonder elektrisch licht 

mooier (en dat schrijf ik dan 
uitgerekend in een blad dat in 

Eindhoven verschijnt...). U ziet dan 
minder scherp, dat klopt, maar u 

benadert meer de sfeer zoals het 

bedoeld was. Waar het licht van buiten vaag over de gouden 
mozaïeksteentjes scheert. Of waar flikkerende kaarsvlammetjes het licht 

steeds doen bewegen. Het is niet omdat we de details beter zien, dat we 
ook het geheel beter zien. Scherper zien van details betekent soms ook juist 

vermindering van het geheel. We kunnen soms ook te goed (willen) zien. 
 

Achter in de kerk bevindt zich een grote ronde porfieren plaat. Deze zou de 
put bedekken waarin de twee zusters het bloed der martelaren stortten. Als 

u zich dat nog herinnert. Er is trouwens nog een relikwie van enig belang in 
deze kerk, want in de gouden kapel van Paschalis I ziet u ook een marmeren 

kegel of pion. Met excuus voor deze weinig eerbiedige omschrijving, maar 
het lijkt het meest op een uitvergrote pion van ons oude Mens-erger-je-

niet. De relikwie is hier pas in de 13de eeuw geplaatst, toen Eindhoven nog 
moest beginnen: in Rome vinden we dat al niet meer zo heel erg oud... Het 

voorwerp komt uit het Heilig Land, maar verder weten we er niet veel van. 
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Behalve dat het wordt gehouden voor en vereerd als de geselkolom van 
Christus. Dat is toch enigszins problematisch, want het voorwerp is nog 

geen meter hoog. Hoe we iemand hieraan moeten vastgebonden en 

gegeseld zien, is toch wat moeilijk. Dichtbij, in de ruimte waar u souvenirs 
kunt komen, hangt een groot schilderij waarop de geseling van Christus 

getoond wordt. Christus zit of hangt zowat op de grond. Ik wil hier verder 
niet lacherig over doen: het gaat om het idee dat telt. Laat ons deze relikwie 

dus toch eerbiedig begroeten, maar voorlopig toch maar niet denken dat 
die de historische geselkolom was. 

 
Wat hebben we nu? Twee oeroude kerken die de oudste parochievorming 

van Rome weerspiegelen, één nog tamelijk oorspronkelijk van vorm, de 
ander herbouwd in de 9de eeuw. Allebei versierd met mooie mozaïeken die 

de stijlontwikkeling tussen de 4de en 9de eeuw duidelijk laten zien. We 
hebben het avondrood in de S. Pudenziana en de gouden kapel in de S. 

Prassede. 
 

We hebben verder vooral veel ongelooflijks. De twee zusters die geen 

zusters waren, een bijvoeglijk naamwoord dat een heilige werd, de eerste 
residentie van Petrus die eigenlijk een 2de-eeuws badhuis blijkt, en een 

geselkolom die veel verbeeldingskracht vergt. Als we hier rondwandelen 
met een rationalistische instelling, dan ontaardt alles tot onechtheid en 

bijgeloof. Wat we dan vergeten is dat voorstellingen zich gedurende eeuwen 
hebben ontwikkeld. Dat er vergissingen kunnen worden gemaakt met de 

beste intenties. En dat de positie van martelaren in het vroege christendom 
en de middeleeuwen een heel bijzondere relatie tussen de heiligen in 

kwestie en God vormde. Als God zo ver is en zo ver boven ons verheven, 
hebben wij als arme stervelingen baat bij een tussenstadium. Bij iemand 

die zo sterk is dat hij of zij ons kan meetrekken naar het paradijs. 
 

Dat hoeft daarom nog niet onze positie te zijn, maar we kunnen er wel 
begrip en respect voor opbrengen. Soms geven reisgidsen de indruk dat wij 

als superieure weters boven al die dingen staan die men vertelt. Ik houd 

niet van die gidsen die alles leuk willen maken. Wij worden uiteindelijk óók 
omgeven door fake news. En wie weet wat er nu eigenlijk allemaal niet voor 

onzin verteld is in de huidige virusepidemie? Bescheidenheid siert de 
bezoeker. Dan wordt deze opgenomen in het monument omdat hij of zij 

zich er deel van laat zijn. Dat is beter dan zich erboven te verheffen. 
 

Nee, de twee zusters hebben nooit bestaan, maar de mozaïeken in de 
kerken die aan hen gewijd zijn, zijn ongelooflijk mooi. 

 
Michiel Verweij 
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Een zwarte bladzijde 
 

Uit het kistje waarin ik enige curiosa uit de 
kerkgeschiedenis bewaar, heb ik deze keer het 

boekje Catechismus over het modernisme 
opgediept. Het werkje is in 1908 in Leiden 

uitgegeven en het betreft een door een zekere rector 

Jos Wolters bewerkte Nederlandse uitgave van een 
oorspronkelijk in het Frans geschreven boekje. Het 

citaat van paus Pius X op het titelblad laat geen 
onduidelijkheid bestaan over de strekking van de 

inhoud: Het is tijd om het masker te lichten dezer 
lieden en hen aan de algemeen Kerk te toonen gelijk 

zij zijn. Met dezer lieden worden degenen bedoeld 
die de stout-moedigheid bezaten om maar de 

geringste twijfel te uiten over de wetenschappelijke 
houdbaarheid van de officiële leer van de Kerk. 

 
Verschillende theologen, historici en bijbel-

deskundigen begonnen aan het begin van de 
twintigste eeuw op grond van wetenschappelijk 

onderzoek zich af te vragen of de officiële kerkelijke 

standpunten over het ontstaan van de bijbel-
verhalen niet aan bijstelling toe waren. Vaticaanse 

instellingen reageerden hier furieus op. De kerkelijke leer, gebaseerd op de 
Goddelijke openbaring, stond vast en hieraan twijfelen betekende ketterij. 

Ook kritiek op de door de Kerk beleden standpunten betreffende de 
maatschappijordening werd als dwaalleer beschouwd. De Kerk had op al 

deze gebieden de wijsheid in pacht en degenen die 
hierop kritiek meenden te moeten hebben, waren rijp 

voor excommunicatie. De verdedigers van de officiële 
kerkleer werden krachtig gesteund door Pius X die van 

1903 tot 1914 paus was. Hij gaf encyclieken en andere 
geschriften uit waarin hij in geharnaste taal alle 

afwijkingen van de kerkleer als modernisme 
veroordeelde en de aanhangers ervan buiten de Kerk 

plaatste. Deze periode van het felle en militante anti-

modernisme -ook wel integralisme genoemd- is een 
zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis1. Er ontstond 

binnen de Kerk een soort geheim genootschap onder de 
fanatieke leiding van een zekere Mgr. Benigni dat zich 

als een soort AIVD erop toelegde om van modernisme 
verdachte priesters aan te geven. In Nederland was een 

van de bekendste slachtoffers de latere grote sociale 
voorman in Limburg, Mgr. Henri Poels. Na zijn studies 

 
1 L.J. Rogier, Op- en neergang van het integralisme (artikel in Herdenken en Herzien, Bilthoven 1974) 

 
Paus Pius X 
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en het vervullen van enkele functies, werd Poels in 1910 benoemd tot 
hoogleraar exegese van het Oude Testament aan de universiteit van 

Washington. Op grond van zijn onderzoekswerk verdedigde Poels de stelling 

dat de eerste vijf Bijbelboeken niet door Mozes alleen geschreven konden 
zijn, maar dat hier meerdere auteurs bij betrokken waren. Door deze 

afwijking van de officiële kerkelijke leer werd Poels gedwongen om als 
hoogleraar ontslag te nemen. Zijn wetenschappelijke carrière kwam 

hiermee ten einde  
 

De behandeling die Poels onderging, mede ook door 
toedoen van de toenmalige bisschoppen van Roermond 

en Haarlem, is maar een voorbeeld van de vele 
verdachtmakingen en veroordelingen die in deze 

periode plaatsvonden. In 1910 werd door Pius X de 
anti-modernisteneed ingevoerd.  Elke priester diende 

bij het aanvaarden van een benoeming deze eed af te 
leggen. Deze verplichting is tot 1967 in stand gebleven. 

 

Nadat Benedictus XV in 1914 Pius X was opgevolgd, 
verdwenen de scherpe kanten van het integralisme en 

werd het geheime genootschap door de nieuwe paus 
verboden. Het integralisme als grondhouding heeft 

echter het Vaticaan tot op heden nooit helemaal 
verlaten. 

 
Frans Savelkouls 

 

Vaderdag 
 
In dezelfde periode als moederdag is ook vaderdag ontstaan. In 1909 wilde 

mevrouw Sonora Smart Dodd haar vader eren. Hij was soldaat geweest in de 
Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) en later weduwnaar geworden nadat zijn 
vrouw overleed bij de geboorte van haar zesde kind. Mevrouw Sonora wilde 

aandacht vragen voor de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader. 
Anna Jarvis, die moeders wilde eren, was haar voorbeeld.  

De eerste vaderdag werd gehouden op 19 juni 1910. In 1924 steunde president 
Coolidge het idee van een vaderdag. Maar het Amerikaanse congres stak er een 

stokje voor. Het wilde niet dat vaders in het zonnetje werden gezet. Pas in 1972, 
onder president Nixon, werd vaderdag erkend. 
In Nederland werd vanaf 1937, in oktober, vaderdag gevierd. In 1948 werd 

vaderdag verplaatst naar de derde zondag van juni. In België wordt vaderdag 
gevierd op de tweede zondag van juni. 

Ook hier is, zoals bij moederdag, de achterliggende gedachte om gevoelens van 
dankbaarheid te uiten naar vader.  

(Hornikx, R., Feesten doe je samen, 2017) 

 

 

 

 
Dr. Henri Poels 
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Een verhaal 
 

Mijn papa en ik liepen langs de zee want we waren met vakantie. We keken 

naar de golven die aan kwamen rollen en zich weer terugtrokken, altijd 
opnieuw… . Er vlogen meeuwen boven het water, soms gingen ze op de 

golven zitten, dan lieten ze zich wiegen. 

Mijn papa zei: ‘Er is haast niets mooier dan de zee’. Ik dacht: als we morgen 
in het bos wandelen, dan zegt hij: ‘Er is haast niets mooier dan een boom’. 

Soms denk ik: ‘Er is haast niets mooier dan een papa’.   
 

 

Zending 
 

Wees niet bang. 

Heb vertrouwen. 
Ik ben altijd bij je. 

Dat is voldoende. 
 

Met deze boodschap zendt de Heer ons op weg 
de nieuwe week in, 

het onbekende tegemoet. 
Met God die ons nabij is halen we de overkant. 

 
Daartoe zegene ons die God en Goed is: 

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

 
 

Nogmaals Vaderdag: Vader Jozef 
 

Icoon ‘Christuskind gedragen door Heilige Jozef’  21e eeuw 
 

Het heilige Kind toornt hoog uit boven de schouders van zijn voedstervader 

Jozef. Blij strekt het zijn handje uit naar zijn hemelse Vader. Ze kijken 
allebei verwachtingsvol op. Wat ze daarboven zien is voor onze ogen 

onzichtbaar. Maar de stralend gouden achtergrond geeft ons wel een goede 
indruk. 

Vader Jozef staat op oneffen grond. Zijn kleed waait omhoog in de frisse 
bries. De gebogen knieën tonen aan dat hij moeite heeft om zijn evenwicht 

te bewaren. Het is dan ook een smal pad waarover hij moet gaan. Jozef lijkt 
hierin wel wat op de heilige ‘Christophorus’ (Grieks: Christus-drager / 

Christoffel). We vermoeden dat het niet meevalt om dit bijzondere Kind te 

dragen. Tegelijkertijd heeft het geheel ook iets triomfantelijks. Er straalt 
duidelijk blijdschap van uit. Alle eer aan Vader Jozef die zich zo opgewekt 

en gewetensvol van zijn moeilijke taak kwijt.  
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Daarnaast beschouwen we het prachtige 
detail ‘Anastasis’ uit een stenen Romeinse 

sarcofaag in de Catacombe van Domitilla 

(Vaticaanse Musea, AD 350). We zien 
allereerst een staander met dwarsbalk. 

Waarop een paartje tortelduiven, die 
samen de lauwerkrans omhoog houden. 

Vroeger herkende men hierin meteen de 
Romeinse militaire standaard, het 

labarum (A). Die vóór de manschappen uit 
werd gedragen tijdens grote veldslagen.  

Het valt ons op dat er binnen de krans 
twee letters, X en P, zijn aangebracht. 

Deze letters ( Grieks: Chi en Rho) 
verwijzen naar de eerste letters van 

ΧΡΙΣΤΟΣ ( Grieks: Christus). Daarom 
wordt de samengevoegde X P ook wel het 

‘Christusmonogram’ (B) genoemd. Ook het 

kruis van de Romeinse standaard en de 
cirkel van de lauwerkrans vormen samen 

weer een X P.   
De icoon en het detail uit de sarcofaag 

leggen we naast elkaar. Op de icoon 
draagt Jozef, de aardse vader, het 

Christuskind. De kruisende lijnen 
herinneren aan Zijn Kruisiging en aan de 

bittere Beker. De cirkel, aan Zijn 
Verrijzenis in heerlijkheid en het Leven 

gevende Brood. Als we nu kijken naar het detail van de sarcofaag, zien we 
iets vergelijkbaars: de standaard draagt de 

lauwerkrans. X P Chi Rho –de twee letters 
van het Christusmonogram – zijn in elkaar 

verstrengeld. De beeltenis benadrukt het 

vroegchristelijke geloof in het zegevieren 
van Zijn Opstanding  op Zijn Lijden aan het 

kruis.  Beide zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de naam én in de persoon van 

onze Heer Jezus Christus.  

Anita van der Kam 

 
(A) Wikipedia ‘Labarum’ :  

nl.wikipedia.org/wiki/Labarum 

(B) Wikipedia ‘Christusmonogram’:   

nl.wikipedia.org/wiki/Christusmonogram 
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Hervatten van de vieringen 
 

Voor de vieringen op zondag 27 juni en 4 juli a.s. hebben we nog ruimte 

in de kapel. 
Kerkbezoekers kunnen zich dus nog aanmelden en mensen die nog niet 

geweest zijn hebben voorrang. Uw bericht liefst voor woensdag 23 juni 
a.s. c.q. 30 juni a.s. via mail: cjm.piscaer@gmail.com of telefoon 040-

2262808 (Carla Piscaer) / 06-50237483 (Jacques de Klerk). 
In de kapel kunnen we met ca. 30 personen deelnemen aan de vieringen. 

Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen.  
 

Wellicht ten overvloede de RIVM-regels waaraan we ons hebben te houden: 

• Kom binnen met een mondkapje, dit mag afgezet wanneer u gaat zitten  

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en schud geen handen  

• Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten als hoesten e.d. en als 

huisgenoten koorts hebben  

• Hoest of nies in de elleboog 

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Na afloop van de viering graag het terrein verlaten. 

Kom alleen naar Glorieux als u een bevestigingsbericht hebt gekregen!  
 


