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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 

 

Zestiende Zondag door het jaar 
 

In mensen die er willen zijn voor anderen wil God ons nabij zijn. 

We mogen ons toevertrouwen aan Gods zorg: in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Redactieadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Website: augustinus-eindhoven.nl 
 

 

Een ontmoeting met anderen kan ons 
daarbij verrassende inzichten geven. 

Zo overkomt het ook de mensen in 
het evangelie van vandaag. In de 

ontmoeting met Jezus ontdekken ze 
iets heel waardevols voor hun leven. 

Bij hem komen ze op verhaal. 
 

Ik wens je een bezinning toe waarin 
je op verhaal mag komen. 

 

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). 
 

Op verhaal komen 
 

 
 

Het leven kan behoorlijk beslag op 
ons leggen. We kunnen druk zijn met 

van alles en nog wat. En stilaan voel 
je het verlangen naar rust, naar 

stilte, naar zalig niets doen, naar 
vakantie. 

 
Voor ieder mens is het heel goed om 

af en toe het dagelijkse ritme te on-
derbreken en te ontspannen, om 

ruimte te scheppen voor jezelf en stil 

te staan bij levensvragen: Waardoor 
laat ik me leiden in mijn leven? 

Waar geloof ik echt in? Waar ga ik 
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Eerste Lezing: Jeremia 23, 1-6 
De verantwoordelijkheid van hen die als herders zijn aangesteld is groot. 

 

Wee de herders, door wie de 
schapen van mijn kudde omkomen 

en verloren  lopen -godsspraak van 
de Heer-. Daarom zegt de Heer, 

Israëls God, tot de herders die mijn 
volk weiden: Door uw schuld zijn 

mijn schapen verloren gelopen en 
uiteengedreven; ge hebt er niet op 

gelet. Maar Ik let wel op u vanwege 
al uw misdaden -godsspraak van de 

Heer-. Zelf breng Ik de 
overgebleven schapen bijeen uit 

alle landen waarheen Ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun 
weiden; ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel Ik herders over hen 

aan, die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, 

geen van hen wordt nog vermist -godsspraak van de Heer-. Geloof mij, de 
tijd komt dat Ik een wettige telg van David doe opstaan -godsspraak van 

de Heer-; hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en 
eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. Dit is de naam 

die men het geeft: `De Heer, onze gerechtigheid.'  
 

Vraag: Hoe groot is je verantwoordelijkheid als “herder”? 
 

 
Evangelie: Marcus 6, 30-34 

Vermoeid zijn van werken is menselijk. En dan toch begrip hebben voor de 
velen zonder leiding, dat zien we bij Jezus. 

 
In die tijd voegden de apostelen zich weer bij Jezus en brachten zij Hem 

verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak 

hij tot hen: ‘Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te 
zijn en rust daar wat uit.’ Want wegens de talrijke gaande en komende 

mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot 
naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en 

begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet 
daarheen en waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag Hij 

dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren 
als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. 

 
Vraag: Hoe ver moet en kun je gaan in de zorg voor anderen? 

 
Eens houdt alle bedrijvigheid op, 

en dan treedt de rust in.  
Augustinus 
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Overweging 
 

Goede mensen, 
 

We hebben in de lezingen woorden gehoord van heel lang geleden. Ik 
verbaas me erover dat die woorden nog verrassend actueel zijn en heel 

bekend en vertrouwd klinken. 
 

In de eerste lezing kaart Jeremia een probleem aan. Namelijk dat de leiders 
op een verkeerde manier leiding geven aan Gods volk. De leiders 

probeerden niet om het volk tot eenheid te smeden, tot één volk te 
verzamelen. Maar zij dreven het volk van God door hun handelwijze juist 

uit elkaar. Deze herders, Jeremia noemt hen slechte herders, geven op een 
verkeerde manier leiding. Ze maken misbruik van hun macht. Ze gebruiken 

hun macht ter ere van zichzelf. Ze gebruiken hun macht en invloed niet in 
dienst van het volk. Dit is voor wie het wereldnieuws volgt zeer herkenbaar. 

Hieruit kunnen we alleen besluiten dat wanbeleid van alle tijden is. Slechte 

herders, slechte leiders zijn van alle tijden. God spreekt leiders die een 
wanbeleid voeren hier op aan. Vandaag net zoals gisteren. We horen het de 

Enige in de volgende woorden in de eerste lezing zeggen: ‘Wee de herders, 
door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. ’ 

 
De profeet Jeremia, die het wanbeleid van toen aankaartte namens God, 

leefde zo’n 2500 jaar geleden. Wat hij profeteerde, wat hij namens God zei 

tot de leiders, lijkt wel of hij vandaag tot ons spreekt. Ook vandaag zijn er 
veel herders, regeringsleiders die hun volk tekort doen, mensen tegen 

elkaar opzetten en verloren laten lopen. En wij kennen die leiders allemaal. 
Denk aan de leiders uit onder andere Noord-Korea en vele Afrikaanse 

landen, die hun volk schaamteloos uitbuiten en uithongeren. 
We kunnen ook denken aan onder andere de Poetins, Xi Jinpings, Erdogans, 

Loekasjenko’s van deze wereld. Het zijn vaak leiders die zich god wanen en 
doen wat hun goed dunkt ten koste van hun volk. Ze verspreiden leugens, 

schakelen tegenstanders uit en vervalsen verkiezingsuitslagen. 
We kunnen denken aan 

rebellenbewegingen die gena-

deloos moorden. Afrikaanse 
leiders die meer miljarden op 

hun bankrekening hebben 
staan dat wat ze aan hun volk 

besteden. De moslimfunda-
mentalisten voor wie een 

mensenleven van geen tel is. 
Tegen hen zegt Jeremia, 

namens de Enige: ‘Wee jullie’. 
 

Maar Jeremia zegt ook tegen ons: ‘Wee jullie’. Ook wij zijn niet altijd goede 
herders: vader, moeder, leraar, opvoeder, begeleider, arts, politicus, 
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medemens. We moeten ons regelmatig de vraag stellen: Zijn wij, u en ik,  
altijd goede herders voor elkaar? Zijn wij, u en ik, altijd eerlijk, even 

rechtvaardig, even betrouwbaar, even hulpvaardig voor de mensen die ons 

worden toevertrouwd? Wanneer gaan we voor onze eigen eer en wanneer 
gaan we voor de anderen? 

De herders die God aanstelt werken altijd aan een samenleving waar het 
goed wonen is voor iedereen. God heeft ons als herders over elkaar 

aangesteld om samen te werken aan vrede en rechtvaardigheid. Ieder van 
ons wordt geroepen zijn of haar steentje hieraan bij te dragen. 

 
We lezen het vandaag in het evangelie hoe de leerlingen terugkomen van 

hun opdracht. Ze vertellen Jezus wat ze hebben gedaan. Wat hen gelukt is 
en wat er tegenviel. Ze willen hun verhalen kwijt die ze onderweg hebben 

opgedaan. Ze kijken als het ware terug, om ervan te leren. Om al 
terugkijkend te ontdekken dat ze goede herders zijn geweest. Door dit te 

doen komen ze ook op verhaal. En daarvoor hebben ze rust nodig. Jezus 
weet dit als geen ander. Hij neemt zijn apostelen mee naar een eenzame 

plaats, naar de woestijn zo staat er in de  brontekst. In de woestijn zijn 

geen prikkels, is er geen afleiding, kan een gesprek gevoerd worden waarbij 
men elkaar in de ogen kan kijken. Een gesprek van mens tot mens. 

 
Zo hebben ook wij rust nodig om ons te bezinnen op de wijze waarop we 

ons als herders gedragen hebben ten opzicht van elkaar en zo bijdragen 
aan Gods nieuwe wereld.  

 
Met enige regelmaat lezen we in de evangelieverhalen -zo ook vandaag- 

dat Jezus zich terugtrekt op een eenzame plaats. Dat doet hij niet om zijn 
verantwoordelijkheid te ontlopen, integendeel. Een eenzame plek zoekt hij 

op om tot rust te komen, om op verhaal te komen, in gesprek te gaan met 
zijn Vader God en te bidden, om inspiratie op te doen die nodig is om weer 

verder te gaan, om zich te bezinnen of zijn manier van herder zijn nog in 
lijn is met Gods opdracht.  

 

Hij nodigt zijn leerlingen en ook ons uit: ‘Ga nu mee 
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat 

uit te rusten.  We kunnen hierbij denken aan 
vakantie: rust, tijd, onthaasten, tot jezelf komen. 

Het past goed in deze tijd van het jaar. De rest van 
het jaar -ik gebruik hier met nadruk het woord 

“moeten”- moeten we werken, moeten we geld 
verdienen, moeten we in de file staan, moeten we 

zoveel. We hollen onszelf voorbij, we hollen van de 
wieg naar het graf, er is geen tijd voor onszelf, onze 

familie, onze medemens en vooral voor 
vreemdelingen. Zo zijn we dus geen goede herders 

want een goede herder heeft tijd, en als hij geen tijd 
heeft, maakt hij tijd zoals Jezus. 
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Die rust waar Jezus tijd voor maakt, is geen doel op zichzelf. Jezus 
verbreekt zijn eigen rust als mensen in nood zijn om hen te helpen, te 

troosten en te bemoedigen. Maar Hij zal zijn hele leven de stilte blijven 

zoeken voor dat wezenlijk gesprek met de Vader. 
 

In de stilte hoor je jezelf, kom je je eigen tekortkomingen tegen, zie je de 
noden en vragen van mensen. In de stilte hoor je God en ga je met de Enige 

in gesprek. Hier ontdek je dan de juiste houding om een goede herder te 
zijn voor mensen die je ontmoet en die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Na 

een gesprek met jezelf en God in de stilte kun je er weer tegen, kun je weer 
aan het werk, kun je wel herder zijn zoals God bedoelde. 

 
Hier in deze kapel, als ik het zo mag zeggen, hebben we ons terug-

getrokken. We nemen de tijd om op verhaal te komen, om onze zorgen en 
verlangens op te werpen tot bij God. We komen hier om Gods woord te 

horen, om inspiratie op te doen, op adem te komen, op verhaal te komen. 
God voedt ons hier met zijn Woord. Dit Woord van God geeft aan hoe we 

herder kunnen zijn voor elkaar. Het wijst ons de richting om te gaan en 

zendt ons. 
 

Jezus leefde ons de levenshouding geïnspireerd op Gods Woord voor. Hij 
was trouw aan Zijn opdracht, luisterde naar mensen, was vriendelijk en 

mild. Zijn herderlijke aanwezigheid werkte verfrissend voor ons en verfrist 
ons deze morgen. 

 
René Hornikx 

 
 

 

Gebed voor de zondag 
 

God, 

U leidt ons naar bronnen van leven, 
en wij mogen ons laven aan uw Woord. 

Spreek ook vandaag uw Woord tot ons, 
zo dat het ons raakt 

en wij de weg ontdekken 
naar een land waar uw Nieuwe Wereld opbloeit. 

Daar zal vrede zijn en toekomst voor iedereen. 
We vragen het U in naam van Jezus uw Zoon en onze broeder 

voor vandaag en tot in uw eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

 
 

 



6 
 

Aartsbroederschap van de H. Familie 
 

Een interessant object in mijn verzameling 
curiositeiten is het Handboekje voor de leden van de 

Aartsbroederschap van de Heilige Familie waarvan u 
hiernaast een afbeelding ziet. Het boekje is een 

heruitgave uit 1894 van de oorspronkelijke druk uit 
1847. 

Als u nog bidprentjes bezit van familieleden die voor 
de oorlog zijn overleden, dan zult u daar dikwijls op 

vermeld zien staan dat de ontslapende lid was van 
deze Aartsbroederschap. Ik zal er iets over vertellen. 

 
In de periode vanaf het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie in 1853 tot ongeveer aan het begin van de 
grote ontkerkelijking in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, bestond er in Nederland een grote verzameling 

van kerkelijke lekenorganisaties. Naast de genoemde 
Aartsbroederschap had je alle mogelijke congregaties die aan heiligen 

waren toegewijd waarbij Maria en Jozef natuurlijk de belangrijkste 
naamgevers waren. In het verzuilde Nederland vervulden deze vere-

nigingen meerdere functies. Het ging niet alleen om de charitatieve en 
devotionele doelstellingen waarvoor ze waren opgericht, maar ook in sociaal 

opzicht waren de verenigingen van belang. Het verbond mensen met elkaar 
in een periode waarin ontspanningsmogelijkheden zowel binnen- als 

buitenshuis beperkt waren.  
De verenigingen zijn dikwijls vanuit particulier initiatief gesticht en 

daarna door de kerkelijke hiërarchie ‘genaast’. Zoals in die tijd gebruikelijk 
was, werd de scepter gezwaaid door een pastoor, een lokale bisschop, de 

Heilige Stoel of de hoogste autoriteit van een bepaalde kloosterorde.  
   

De Aartsbroederschap der H. Familie, Jesus, Maria en Joseph1, in 1844 

opgericht in Luik door de Belgische ex-militair Henri Belletable, kan gezien 
worden als een katholiek antwoord op de passiviteit van de overheid als het 

ging om armenzorg, ziekenverpleging en gezinshulp. Daarnaast was 
godsdienstige vorming belangrijk. De organisatie was bestemd voor 

gelovigen van alle leeftijden, ongeacht geslacht, voor alle klassen, maar 
speciaal voor de arbeidersklasse. Het arbeidersgezin van de timmerman 

Jozef gold als voorbeeld van het volmaakte gezinsleven en daarmee was 
deze onder beschermingstelling een logische zaak. 

 De eerste afdelingen in Nederland kwamen reeds in 1850 tot stand. 
Het mooie Oisterwijk had hierbij de primeur. In 1888 was het aantal 

afdelingen gegroeid tot 311 en het aantal leden bedroeg een kleine 
100.000. Internationale anti-kerkelijke bewegingen zoals de bedreiging van 

de  Kerkelijke Staat door de Italiaanse eenheidsbeweging, de Kulturkampf 
 

1 Veel informatie heb ik ontleend aan het artikel van Wil Reijs en Joos van Vugt, Tussen zelfheiliging en 
belangenbehartiging (Jaarboek KDC 1991, p 11-40) 
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van Bismarck en de Parijse Commune verklaren de sterke stijging in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. Het Aartsbroederschap stimuleerde 

gebedsacties voor de paus en de bedreigde katholieken en was actief in de 

werving van zoeaven die Pius IX in zijn benauwde veste moesten ontzetten. 
Het lidmaatschap werd door de Nederlandse bisschoppen en door hun 

pastoors zeer aanbevolen en in het nog volgzame Nederland was dat appèl 
niet aan dovemans oren gericht.  

  
De organisatie was streng hiërarchisch zoals dat toentertijd binnen de Kerk 

gebruikelijk was. Er waren natuurlijk aparte afdelingen voor mannen en 
voor vrouwen. De pastoors gaven dikwijls met de weidse naam van 

directeur leiding aan de parochiële afdelingen. In het handboekje werd de 
organisatie tot in de puntjes beschreven. Met het onvermijdelijke vaandel 

en de sjerp met medaille voor elk lid, paste het allemaal keurig in de strakke 
katholieke wereld van toen. Elke afdeling had een wekelijks bijeenkomst 

waaraan de leden verplicht dienden deel te nemen. In het handboek waren 
de teksten opgenomen van de gebeden en gezangen. Naast de wekelijke 

bijeenkomsten waren er ook speciale samenkomsten zoals de generale 

communie, de jaarlijkse  lijkdienst voor de overleden leden van dat jaar, de 
retraite, bedevaarten en nog het een en ander. Bestemmingen voor de 

bedevaarten waren dikwijls Brielle, Kevelaer, Wittem en Roermond. De 
laatste twee plaatsen waren heiligdommen die door de redemptoristen, de 

grote propagandisten van de Aartsbroederschap, werden bestierd.  
Naast hun devotionele praktijken waren de afdelingen op het 

charitatieve vlak ook zeer actief: spaarkassen voor arbeidersgezinnen, 
ondersteuningsfondsen voor zieken en ouden van dagen, bibliotheken, 

naaiverenigingen en drankbestrijding waren hiervan voorbeelden. 
 

In het laatste decennium van de negentiende eeuw kreeg de  Kerk aandacht 
voor de grote maatschappelijke problemen van die tijd, getuige de encycliek 

Rerum Novarum van paus Leo XIII. De bisschoppen waren aanvankelijk nog 
van mening dat de Aartsbroederschap uitstekend geschikt was om een rol 

te spelen in de zich steeds scherper aftekenende sociale strijd. Maar omdat 

de nadruk toch wel erg op het devotionele lag, bleek deze opvatting niet 
houdbaar. Een ander aspect hierbij was dat de Aartsbroederschap beoogde 

er te zijn voor iedereen: niet alleen voor de arbeidende klasse maar ook 
voor middenstanders en de maatschappelijke bovenlaag. Doordat alle 

maatschappelijke geledingen in de afdelingen welkom en actief waren, was 
de Aartsbroederschap per definitie ongeschikt om een belangrijke rol te 

spelen in het verwerven van rechten voor de arbeidende klasse. Een  
stuwende kracht achter het militanter worden van de katholieken in de strijd 

tegen armoede en uitbuiting was de onvolprezen Enschedese priester 
Alphons Ariëns. Mede door zijn impulsen begonnen de katholieke arbeiders 

zich op een andere wijze te organiseren waarbij lotsverbetering het grote 
doel was. Daarbij beoogden deze katholieke vakverenigingen wel om hun 

leden aan de Kerk te blijven binden door hen te wijzen op het goddeloze 
karakter van de concurrerende socialistische organisaties. Ook boeren 

zagen in dat organisatie en machtsvorming nodig was om hun lot te 
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verbeteren. Zij stichtten coöperaties en bonden van coöperaties, dikwijls 
onder impuls van priesters zoals bijvoorbeeld de norbertijn Gerlacus van 

den Elsen in Noord-Brabant. Omdat deze nieuwe bewegingen over de 

grenzen van de parochies en zelfs over de grenzen van de bisdommen 
heengingen, ontstond er voor de afdelingen van de Aartsbroederschap 

concurrentie omdat van de  arbeiders en boeren niet verwacht kon worden 
dat zij naast hun lidmaatschap van de nieuwe organisaties ook hun 

tijdrovende plichten van het Aartsbroederschap konden blijven nakomen.  
 Door de beschreven ontwikkeling viel het Aartsbroederschap in de 

eerste decennia van de negentiende eeuw terug op haar oorspronkelijk 
dominerende vrome karakter waarbij het in de inleiding genoemde sociaal-

bindende element voor de leden een belangrijk motief bleef om lid te blijven 
of te worden. Het charitatieve aspect beperkte zich tot naaiclubs en missie-

activiteiten. Het ledental bleef ondanks alles tot aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog stabiel. 

 Begin jaren vijftig zette de neergang in. Het Aartsbroederschap trok 
nauwelijks nog jonge mensen aan. Na een lange doodstrijd ging zij eind 

jaren zestig stilletjes ten onder.   

 
Tenslotte nog enkele woorden over 

de inhoud van het boekje. Naast de 
verenigingsregels bevat het werkje 

teksten voor godvruchtige oefe-
ningen en gezangen. Gelegen-

heidsdichters hebben ruim baan 
gekregen om hun stichtelijke  rij-

melarijen op het niveau van Sin-
terklaasgedichten te publiceren. In 

de lijn van de vermaningen van 
Mgr. Diepen die ik u in een vorige 

aflevering ter kennis heb gebracht, 
wil ik u deze aansporing tot 

matigheid ook zeker niet 

onthouden.  
Frans Savelkouls 

 
Naschrift: Bent u in het bezit van 

interessante boeken of documenten die 

betrekking hebben op het Rijke Roomsche 

leven en u wilt ze weg doen, de schrijver 

dezes houdt zich aanbevolen. 
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Niks en niemand ertussen  

Russische jaarkalender-icoon of ‘Menaion’ uit de 19e eeuw 

 
Vele heiligen die door het 

hele jaar worden geëerd, zijn 
op deze jaarkalender-icoon 

afgebeeld. Gegroepeerd per 
maand, rondom de iconen 

van het lijdensverhaal en de 
opstanding van Christus. 

Velen zijn ons voorgegaan. 
Dit doet me mijmeren. Hun 

Godservaring, hoe mogen we 
ons die voorstellen?  

 
In dit evangelie zegt Jezus: 

“Rust uit, wees stil”. Je mag 

bij Hem op adem komen. De 
leerlingen stappen met Jezus 

in de boot. Ze verlaten de 
bekende kustlijn en 

vertrekken voor een tocht 
over het kalme meer. - 

Onderweg ervaar je al een 
vredig en vrij gevoel. De 

diepe en ondoorgrondelijke 
wateren van het 

onderbewustzijn worden 
aangesproken. 

 
Zo komen ze aan de andere zijde weer aan land, waar ze veilig voet aan 

wal zetten. Het strand symboliseert de plaats waar de beide delen van jezelf 

bij elkaar komen. Het zand is de rationele (nadenken) en het water is de 
irrationele (emotionele en gevoelige) kant.  

Waarna ze tot hun schrik ontdekken dat ze daar niet de enige zijn. Er is al 
een grote menigte mensen, die op zoek is naar Hem. Geen nood, (naar Joh. 

14, 2:) “Er is ruimte voor velen in het huis van mijn Vader”. Wat ons niet 
lukt, kan Hij wel. Je krijgt persoonlijke aandacht, als je op zoek bent naar 

advies, begeleiding of kennis of gewoon maar bij Hem wilt zijn. En dat doet 
Hij als een herder, dat is het gevoel dat een hogere macht je naar je doel 

leidt. Je bent op de juiste weg. Niet gebonden aan tijd of plaats, is Hij  altijd 
en overal bij eenieder van ons. (naar Matt. 11, 28:) 

“Kom allen bij Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u Vrede en Verlichting 
schenken.” 

 
Anita van der Kam 
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Redding 
 

Op een dag regende het zo lang en zo hard, dat de hele streek over-

stroomde. Een heel gelovig man klom op zijn dak. Er kwam een red-

dingsboot langs die hem wilde meenemen. Maar de man zei: ‘God zal wel 
voor mij zorgen’ en hij stuurde de boot weg. Het bleef stormen en regenen, 

en het water bleef stijgen. Nu stond het water tot aan zijn kin. Er kwam een 
roeiboot langs die hem wilde redden, en weer weigerde de man. ‘Ik 

vertrouw op God’, zei hij, ‘Hij komt me wel helpen’.  Het water steeg nog 

hoger. De man kon nauwelijks ademhalen. Toen kwam er een helikopter. 
De bemanning liet een ladder zakken om hem te redden. Maar de man zei: 

‘Ga maar weg. God zal me redden.’  

Maar het bleef regenen en het water bleef stijgen. Tenslotte verdronk de 
man. Hij ging naar de hemel. Toen hij God zag, riep hij: ‘God, ik had zoveel 

vertrouwen in U. Ik geloofde heel sterk in U. Waarom heeft U mij niet 

gered?  ’Toen krabde God zich op het hoofd en zei: ‘Ik begrijp er niets van! 
Ik heb je nog wel twee boten en een helikopter gestuurd!’  

(Leterme Chantal) 
 

Vraag: Waarom ben jij een goede herder?  
 

 

Zending 
 

God is als een herder ons nabij. 

De Enige zorgt voor ons, 
houdt ons bijeen en 

leidt ons door het leven. 

Onder de hoede van de Enige zijn we veilig. 
 

Moge de zegen van de Enige met ons gaan, 
van dag tot dag, 

van mens naar mens. 

 
Zo zegene ons die God en Goedheid is: 

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

 
 


