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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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Achttiende Zondag door het jaar 
 

Jezus verwelkomt ons met de woorden: ‘Ik ben het brood om van te leven’ hier, 
in het huis van zijn Vader, die ons zegent: in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest. Amen. 
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Dit verlangen is van alle tijden. 

 
In de woestijn verlangde het volk 

Gods hiernaar, 
ook degenen die Jezus volgden na 

de broodvermenigvuldiging, 
en wij verlangen naar een Woord 

van Jezus dat vreugde schenkt. 
 

Dat gebeurt als we aandachtig naar 
Jezus luisteren 

en zijn Woord laten doordringen in 
ons hart. 

 
Ik wens je een ingetogen bezinning. 

 

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). 

 

Brood dat eeuwig leven geeft 
 

 
 

We lezen vandaag het vervolg van 

het evangelie van vorige zondag. 
En wat zien we? 

Na de gratis brooduitdeling blijven 
de mensen Jezus achterna lopen. 

 
Brood stond vorige week en ook 

vandaag centraal. 

Maar Jezus wil vandaag verder gaan 
dan brood dat onze lichamelijke 

honger stilt. 
Hij wil een dieper verlangen 

aanwakkeren. 
Een verlangen naar een zinvol 

bestaan. 
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Eerste Lezing: Exodus 16, 2-4.12-15 
Hoe duister de weg soms is, de Heer laat zijn volk niet alleen. 

 
oen de Israëlieten in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van 
de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen 

hen: ‘Waren we maar door Jahwe's hand gestorven in Egypte, waar we bij 
de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons alleen 

maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten 
omkomen.'  Toen sprak Jahwe tot Mozes: ‘Ik zal brood voor u laten regenen 

uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid 
voor een dag verzamelen. Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen 

of niet. Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: 
Tegen de avond kunt ge vlees eten en morgenochtend zult ge volop brood 

hebben. Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God, ben.' En het was avond, 
toen de kwartels kwamen aangevlogen die neervielen over heel het kamp. De 

volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was 
opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond 

met rijp was bedekt.  De Israëlieten zagen het en vroegen: `Wat is dat?' Ze 
wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: `Dit is het brood dat 
Jahwe u te eten geeft. 

 
Vraag: Laat God je, als je geen weg meer ziet in je leven, alleen? 

 

Evangelie: Johannes 6, 24-35 
We bidden om brood voor vandaag. Bidden wij ook om brood dat leven geeft. 

 
oen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, 
gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafárnaüm op zoek naar 

Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: “Rabbi, 
wanneer bent U hier gekomen?” Jezus nam het woord en zeide: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar 

omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet 
voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te 

leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God 

zelf, zijn zegel gedrukt. Daarop zeiden zij tot Hem: “Welke werken moeten wij 
voor God verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is het werk dat God 
van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.” Zij zeiden tot 

Hem: “Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U 
moeten geloven?” Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna 
gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun 

te eten.” Jezus hernam: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was 
niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn 

Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven 

aan de wereld.” Zij zeiden tot Hem: “Heer, geef ons altijd dat brood.” Jezus 
sprak tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.   

 
Vraag: Welk “brood/woord” geeft je leven zin?  

 

T 

T 
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Honger naar spiritualiteit 

 

Het zomerseizoen zit vol met vermaak van allerlei soort, zeg maar ‘brood 
en spelen.’ Maar er valt in onze tijd ook een indringend zoeken naar zin 

waar te nemen, want een mens leeft niet van brood en spelen alléén. 
Vandaag worden oeroude bijbelse woorden over ons uitgestrooid als 

manna, als brood uit de hemel, in de hoop dat ze richting geven aan ons 

zoeken. 
 

‘Amsterdam heeft het’ 

Door deze reclamecampagne met alles wat er bij hoort om Amsterdam te 
promoten, deden steeds meer toeristen, voornamelijk uit het buitenland, 

de hoofdstad aan. In 2019 waren het er ruim negen miljoen! Feestgangers 
bezochten -zeker ’s avonds- de binnenstad, op zoek naar seks, drugs en 

rock & roll. Ze stoorden zich nergens aan en die wetteloosheid gaf hen een 
prettig gevoel van vrijheid. Toeristen willen ‘brood en spelen’ en dat is goed 

voor de economie. Maar het leidde ook tot overlast en criminaliteit, en veel 
mensen wilden daar niet meer wonen. Dan maar je huis verhuren aan de 

toeristen, dat brengt ook geld in het laatje. Maar door de lockdown die 
corona het vorig jaar met zich meebracht, drong het besef en de wens onder 

de bewoners door dat minder toeristen de stad goed doet. Ze hebben nu 
meegemaakt hoe het ook kan, en de gemeente zoekt  naar alternatieven 

om het toerisme in de hand te houden. Handhaven van regels zodat de 
bewoners er niet onder doorgaan.   

 

Stille omgang 
Amsterdam kent overigens al een 

alternatieve brood- en spelbeweging. Het  
speelt zich één maal per jaar af rond half 

maart en staat bekend als ‘de stille 
omgang.’ Die stille omgang is een 

nachtelijke tocht door hartje Amsterdam die 
haar oorsprong vindt in 1345. Op 15 maart 

van dat jaar laat een doodzieke man een 
priester komen om hem de communie te 

brengen. Na het nuttigen van de hostie 
geeft hij over en wordt het braaksel in het 

brandend haardvuur gegooid. En kijk, de 
hostie zweefde boven het vuur uit. Het huis 

is toen verbouwd tot kapel en vanaf de 

veertiende eeuw werd het een centrum voor bedevaartgangers. Op zijn 
hoogtepunt trok deze nachtelijke stille tocht 80.000 personen. Je zou 

denken dat dit magische verhaal in onze eeuwen zijn tijd gehad heeft. En 
dat was ook zo: na 1965 nam het aantal lopers van de stille omgang gestaag 

af tot zo’n 500 deelnemers. Maar sinds het begin van de nieuwe eeuw zit er 
weer groei in. Net voordat corona ook dit gebeuren lam legde, liepen er van 

16 op 17 maart 7000 mensen mee. Voor jongeren was er een eigen 
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program, waar er 300 aan meededen, tussen de 15 en 30 jaar. Op de 
website vind je er fotoverslagen van. Het accent van de stille omgang ging 

met haar tijd mee en verschoof van een devotionele processie naar een 

beleving waarin de stilte zich in al haar schoonheid en kracht openbaart.  
 

Honger  
Ik vertel dit verhaal niet om reclame te maken voor de stille omgang. Maar 

wel om iets duidelijk te maken van het evangelie van vandaag. Want daarin 
wordt enerzijds gesproken over de honger van mensen naar consumptie, 

naar voedsel dat vergaat. Maar ook over de honger van mensen naar 
spiritualiteit, naar voedsel dat niet vergaat. In Amsterdam zullen ze straks, 

na het coronatijdperk,  weer aan elkaar voorbij trekken: de mensen die op 
zoek zijn naar het brood van leven en het spirituele spel, en de mensen die 

op zoek zijn naar het brood en de spelen op de Wallen. Zij zetten de toon, 
maar ook de groeiende groep stille-omgang-lopers geven een signaal af. 

Wat betekent hun stille tocht met het eucharistisch brood als inzet? 
 

Brood van Christus 

Mensen van alle eeuwen, samen op weg, hebben dit brood beleefd als het 
lichaam van Christus gebroken voor velen, als brood voor het hart en 

leeftocht voor onderweg. Je hand openen voor dit brood is een teken van 
onze bereidheid om, Hem achterna,  brood en ademtocht met elkaar te 

delen. En nog steeds komen overal ter wereld vrouwen en mannen samen 
om te eten van dit brood dat uit de hemel neerdaalt.  

 
Hebzucht of breken en delen? 

Soms weten we niet eens hoe rijk we zijn. De Israëlieten zagen een 
korrelige laag op de grond liggen. ‘Wat is dat?’ vroegen ze. Mozes legde hun 

uit: ‘dit is het brood dat de Heer je te eten geeft.’ Het ligt dus gewoon voor 
het oprapen: brood als levenskracht. Pijn gaat weg met een pilletje. Diepe 

pijn geneest echter alleen door liefde en zorg die je krijgt en… die je geeft. 
Verdriet lachen we weg met een grap. Maar diep verdriet kom je pas te 

boven ‘als je de bloem kunt bedanken die voor jou bloeit’ (ergens gelezen), 

of als je bijvoorbeeld tijd maakt om je oude vader of moeder te bezoeken. 
Ze wachten op je. ‘Alleen het brood dat we met hongerigen delen, stilt onze 

honger’(moeder Teresa).  
Het hele kermis-spektakel op de Wallen speelt in op de 

hebzucht van het volk dat brood en spelen wil. Maar 
Mahatma Gandi zei: ‘De aarde brengt genoeg voort voor 

ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.’ En 
Jezus leert ons werken voor het voedsel dat niet vergaat, 

dat betekent dat wij brood moeten zijn voor elkaar, dat 
we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Niet om aan 

elkaar te verdienen, of omdat we elkaar zo leuk vinden, 
maar gewoon omdat we mens zijn. Je leven breken en 

delen als brood: het eucharistisch brood is daár een teken 
van.  

Joost Koopmans osa 
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Kerken bezoeken en mensen ontmoeten (slot) 

 

Dit verhaal is een ode aan Joop, mijn onlangs overleden vrouw. Samen 

hebben wij mooie reizen in binnen- en buitenland gemaakt en daarbij altijd 
kerken bezocht. Dit, wel zeker, uit religieus besef dat er meer is tussen 

hemel en aarde en daarna, ons ‘beloofd’. Kerken zijn een plaats om dat 
besef te voeden. Deze week het deel 3.  

 

De scholieren in de Onze Lieve Vrouwekerk in Brugge 
Tijdens ons jaarlijks bezoek aan deze kerk, stuitten wij op een groep 

geüniformeerde scholieren, compleet met regenbuiltje op de kont. Toen ik 
de groep wilde passeren, maande de leider zijn groep: ‘Jongens en meisjes, 

maakt ’n ogenblikske plaats voor de pater’. Schrijdend (in deze situatie 
moet men schrijden) en met een quasi ‘zegen-gebarend’ vervolgde ik mijn 

weg naar Joop die verderop, zittend achter een pilaar, op mij wachtte. De 
leider zag mij kennelijk aan voor een geestelijk beambte vanwege mijn 

lange zwarte jas. Overigens is dit niet de eerste keer dat dit gebeurde. 
 

Gemijterde hoogwaardigheidsbekleders 

in de Sainte-Marie-Madeleine in Vezelay 
Het is een zonnige zondag. Mooie dag voor 

een tripje vanuit ons hotel naar Vezelay. We 

willen de zondag vieren in de unieke 
Romaanse Basiliek Sainte-Marie-Madeleine. 

Maar vanwaar die drukte vandaag. Het 
kerkplein vol met mensen. We betreden de 

kerk. Ook de kerk is bomvol. Nou is Vezelay 
een bedevaartsplaats. Daarom vandaag 

misschien een speciale dienst, met al die 
gemijterde hoogwaardigheidsbekleders in de 

banken. We staan achter in de kerk te midden 
van de massa. En dan komt er een man 

(kennelijk een suppoost) naar ons toe. Hij 
inspecteerde mijn lange zwarte jas en 

gebaarde mij hem te volgen. ‘S’il vous plait’. 
Met zwaaiende arm wees hij op vrije plaatsen, 

te midden van de ‘gemijterden’. Maar dan is 

er een probleem. Joop kwam achter mij aan 
en dat was niet de bedoeling. Toch aardig dat de man gedoogde dat Joop 

naast mij mocht plaatsnemen. Instemmend geknik om ons heen. 
 

De beeldhouwer uit Oirschot Dom van Florence 

De Dom van Florence, blikvanger van de stad met de indrukwekkende 
koepel. We betreden de kerk. Massa bezoekers. Anoniem voor elkaar, 

vreemdelingen uit de hele wereld. Veel Japanners en Chinezen, gewapend 
met reisgids en fotocamera. En ze hebben haast, die Aziaten: Ze willen 

vandaag ook nog Het Museum Uffizi  bezoeken. En morgen wachten een 
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andere kerk en museum in weer een andere stad. Op een gegeven moment 
zei Joop, laat ons maar snel weggaan. We komen wel een andere keer 

terug. Vandaag geen ontmoetingen. En zo verlaten we de Dom en wie staat 

daar, zo maar ineens, op de Piazza Duomo, Hans van Eerd. De bekende 
beeldhouwer uit Oirschot, een oude bekende uit mijn academietijd. Hé, 

Hans. Hée Pieter. Zo zien we elkaar nog eens! Dus toch nog een ontmoeting. 
 

De boze kerkbewaker  in de Jesuïtenkirche in 

Luzern 
We bezochten de Jesuïtenkirche, de eerste grote 

Barokkerk van Zwitserland. Indrukwekkend, is onze 
eerste reactie. We zijn amper aan onze wandeling 

door de kerk begonnen of een man nadert ons, ietwat 
gehaast en met een opgewonden uitstraling. Zonder 

ons te begroeten, laat staan welkom te heten,  
commandeerde hij: ‘Die Kirche ist kein Museum. 

Bitte, verschwinden Sie’. Wij: ‘Aber….’. Hij: ‘Nichts 
aber’. Joop probeerde, droogjes, nog met Gruss Gott 

mit einander. Tevergeefs. ‘Schade’. Het was het 

enige wat wij nog konden uitbrengen, voor wij de 
kerk verlieten. 
 

Moment van gebed en zang in de basiliek van 
York in Engeland 

We zijn in de middeleeuwse stad York. Een tussenstop op weg naar 
Schotland. Een regenachtige dag, dus alleszins reden om binnen te zijn en 

wel in de basiliek van York. De grootste kerk ter wereld, zegt men, met 
indrukwekkende plafondschilderingen. Al wandelend geven wij onze ogen 

de kost en verwonderen ons over de creaties van onbekende kunstenaars. 
Maar dan wordt de stilte plotseling verbroken door een stem van de 

intercom: Wij verzoeken u nu de kerk te verlaten of plaats te nemen in de 
banken. Er volgt nu een moment van gebed en zang. Dit is wel een bij-

zondere ervaring voor ons. Nooit eerder meegemaakt. Het zette ons aan 
het denken. Een kerk is uiteindelijk een Godshuis voor gebed en zang. Het 

is een gewijde ruimte voort samenkomst van gelovigen. Maar het bijzon-

dere vandaag is dat in deze basiliek van York daaraan gerefereerd wordt 
door dat moment van stilte voor gebed en zang. 
 

Nawoord. 
Door al onze kerkbezoeken en het ontmoeten van mensen, zijn wij er meer 

en meer ervan overtuigd geraakt, dat kerken een onmisbare plaats zijn voor 
mensen, al dan niet gelovig. Al direct bij binnenkomst, plaatsnemend in de 

bank, word je omsloten door de serene stilte en ervaar je een weldadige 
rust. Heilzaam voor lichaam en geest. Wat doet dat met een mens? Het 

antwoord is je eigen ervaringen. En dat steeds weer opnieuw. In een andere 
stad, in een andere kerk. 
 

Pieter Briels 



7 
 

Kiezen 
 

Ruim tien jaar geleden kreeg een oma haar kleinzoon op bezoek. Ze kwam 
terug uit de supermarkt waar ze de favoriete drank voor hem wilde gaan 

kopen. Ze stond voor me met een lege boodschappentas. ‘Heb je zijn drank 
niet gevonden?’, vroeg ik. ‘Er was zoveel keuze. Ik ben vergeten welke cola 

hij drinkt. Lang heb ik voor de schappen met drank gestaan. Ik kom straks 
als hij is aangekomen met hem terug naar de winkel’, zei ze en een traan 

van verdriet rolde over haar wang. 
 

Deze ervaring staat niet op zichzelf. Veel mensen lijden om het feit dat ze 
voor zoveel keuzes worden geplaatst dat ze er ziek van worden. 

“Keuzestress” wordt het genoemd, overspoeld worden door informatie die 
overwogen moet worden om een “goede” keuze te maken. En dan gaat het 

in het voorbeeld nog niet eens over een levenskeuze. En ook niet over een 
keuze voor haarzelf. Oma wilde met het kopen van de favoriete drank voor 

haar kleinzoon haar liefde voor hem uiten. Het grote assortiment cola stak 

daar een stokje voor.  
Heel anders is het voor velen vandaag die voor keuzes staan die ze voor 

zichzelf moeten overwegen. Hierbij kunnen we onder andere denken aan: 
wel of niet vaccineren, wel of geen tatoeage, wel of niet roken, wel of geen 

borstvergroting, wel of geen vlees eten, lang of kort douchen, wel of niet 
naar de sportschool, wel of geen gezonde voeding, wel of geen tussenjaar, 

wel of niet vliegen omwille van het milieu. Veel van de keuzes waar we in 
dit incomplete rijtje voor komen staan, hebben betrekking op mezelf, op 

onszelf. Het zijn min of meer egoïstische keuzes. Soms nodig om te 
overleven, soms gewoon overbodig. 

 
In het Nieuwe Testament zie ik 

Jezus een ook een keuze 
maken. Jezus wordt door de 

heilige Geest naar de woestijn 

gestuurd. De woestijn is een 
eenzame plaats. Hier zijn niet 

veel prikkels die van buitenaf 
op je toekomen. De 

afwezigheid van externe 
verleidingen zorgt ervoor dat je 

naar binnen gaat. Dat je leert 
luisteren naar de bewegingen 

van je hart, naar wat er zich 
roert in het diepste van je ziel. 

In de woestijn, op eenzame en stille plaatsen hoort Jezus de uitnodiging 
van God, om ballast overboord te gooien en er te zijn voor mensen. In de 

eenzaamheid van de woestijn ontvangt Jezus liefde, vrede en een gevoel 
van gerechtigheid. Jezus leert in de woestijn dat God hem uitnodigt om 

ieder mens te helpen zodat hij/zij tot zijn of haar recht kan komen. Dat met 



8 
 

andere woorden mensen leren of helpen te leven naar wat er diep in hen 
omgaat en niet door wat hen door verleidingen van buitenaf wordt 

aangepraat. 

 
Wat Jezus ontvangen heeft, kan hij doorgeven. Uit de psychologie is 

bekend, dat mensen die geen liefde hebben ontvangen er de grootste 
moeite mee hebben om liefde door te geven. Jezus heeft talenten gekregen, 

gaven niet om er zelf beter van te worden maar om van die talenten en 
gaven uit te delen aan anderen. 

Als Jezus een blinde ontmoet, of een man met de verschrompelde hand of 
de bloedvloeiende vrouw of de rijke jongeling dan lees ik telkens dat Jezus 

van hen ging houden, om hen bewogen was, medelijden (= barmhartigheid) 
met hen had. Door deze houding van Jezus voelen deze mensen zich 

erkend, voelen ze dat ze er mochten zijn, dat ze niet bang hoeven te zijn. 
En al die mensen die Jezus in de ogen keek, en die hem hun vertrouwen 

gaven zijn de eerste verkondigers van Jezus boodschap: wie liefde deelt 
werkt mee aan Gods Nieuwe Wereld waar het goed wonen is voor iedereen. 

 

Er is nog iets. Jezus roept zijn leerlingen. Ze laten alles achter en volgen 
hem. Maar eer zij Jezus volgen vanuit hun hart moet veel gebeuren. Leven 

vanuit hun hart is een lange weg. Pas na Jezus gruwelijk moord zien de 
leerlingen in waar Jezus voor stond en wordt zijn levenshouding langzaam 

hun levenshouding. Vergaat het ons niet evenzo? 
 

René Hornikx 
 
 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
U geeft ons voedsel 

om gelukkig te leven. 
U schenkt ons Woorden 

die ons raken en de weg wijzen 

naar een wereld waarin we gelukkig samen kunnen leven. 
Wakker het verlangen in ons aan 

om te luisteren naar uw Woord 
het in ons hart te bewaren 

en te leren leven naar uw wereld van vrede en recht. 
We vragen het U voor vandaag en altijd. 

Amen. 
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Lekenpraat  XLIX 
 

En toen naderde het eerste lustrum van onze geloofsgemeenschap. Het is 

dus al weer zo’n vijf jaar geleden dat een aantal betrokken en bezorgde 
kerkgangers uit de Paterskerk vonden dat wat de augustijnen daar hadden 

opgebouwd niet mocht verdwijnen nu de paters zich uit de zielzorg moesten 
gaan terugtrekken. Want het welkom aan iedereen, ongeacht afkomst, 

geaardheid of achtergrond, op zoek naar wat dan ook, moest blijven klinken 
vonden zij. En zo geschiedde. 

 
Dat onze gemeenschap, toch bestaande uit velen van gevorderde leeftijd, 

überhaupt een lustrum haalt is al een prettige constatering. De weg naar 
een tweede zal niet zonder hobbels zijn, zeker niet nu corona de mensheid 

teistert. Want wie had kunnen denken dat zowel de vieringen op Glorieux  
als de lezingen, cursussen en gespreksgroepen van Bezinning en Spiri-

tualiteit zouden moeten worden stopgezet. Waardoor de tot weekblad 
“gepromoveerde” Kerk-krant het voornaamste bindmiddel werd voor de 

paar honderd leden van ons gezelschap. Nu de noodedities al meer dan 

zeventig in getal bedragen, mag de initiatiefnemer, onze hoofdredacteur, 
nog wel eens geprezen worden voor de vele tijd en moeite die hij er in stopt. 

Bij deze. 
 

De vraag hoe de weg naar een eventueel tweede lustrum moet verlopen 
kan ik niet beantwoorden. Daar zullen anderen zich over gaan buigen. Wel 

kan ik in deze column proberen duidelijk te maken waarom ik van mening 
ben dat we, als kritische groepering binnen het instituut Katholieke Kerk, 

nog niet gemist kunnen worden en er goed aan doen zo lang mogelijk het 
motto van Augustinus “wij zijn de tijden” te blijven uitdragen. 

Daarvoor kom ik nog even terug op mijn vorige Lekenpraat waarin ik met 
blijdschap constateerde dat in elk geval bij onze oosterburen een aantal 

priesters tegen de regels en oekazes van het Vaticaan in durfde gaan. Het 
betrof een aantal oudere priesters die huwelijken van mensen van het zelfde 

geslacht inzegenden. Minpuntje bij dat goede nieuws was wel dat het om 

gepensioneerde voorgangers ging die nu pas, eindelijk, dit durfden te doen 
omdat ze niet langer het risico liepen uit hun ambt gezet of geëx-

communiceerd te worden. Zo kunnen mensen dus beperkt worden in hun 
doen en laten door te strakke, vaak overbodige, regels. 

 
Waar de LHBT beweging de regenboog vlag 

voert als symbool van de grote ver-
scheidenheid onder  mensen bevat de vlag 

van het Vaticaan slechts twee kleuren, geel 
en wit. Me dunkt dat een vlag met alle 

kleuren van de regenboog toch het dichtst 
komt bij de uitnodiging “Welkom aan 

iedereen” waar ik hier boven naar verwees. 
Een welkom dat op zijn beurt –althans in 
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mijn ogen– de essentie benadert van de christelijke boodschap die wij 
geacht worden uit te dragen; wat gij niet wilt dat u geschiedt , doe dat ook 

een ander niet. 

De reden waarom ik dit zelfde onderwerp als de vorige keer opnieuw hier 
aansnijd is dat ik afgelopen weken al lezend in o.a. Trouw een aantal 

artikelen aantrof over schrijnend leed dat mensen elkaar aandoen. Alsof 
rampen van buitenaf zoals corona, overstroming of klimaatverandering al 

niet erg genoeg zijn. 
 

Het is anno 2021 een toch nauwelijks te 
bevatten feit dat in ons land nog steeds 

fundamentalistische uitspattingen voor- 
komen als duiveluitdrijving en homo 

“genezing”. Als je leest wat voor 
negatieve invloed deze geestelijke 

marteling op de levens van slachtoffers 
heeft, dan krijg je tranen in de ogen. En 

om nog een wel heel pijnlijk dieptepunt 

aan te halen van wat absurde regels aan leed kunnen veroorzaken; een 
man van 71, voorganger in een streng christelijke gemeenschap in een dorp 

ergens in ons land, “bekent” op haar verzoek aan zijn vrouw wat zij al lang 
vermoedde, namelijk dat hij homo seksueel is. Waarop, oh ironie, zij hem 

vertelt dat hun eigen zoon dat ook is. Dat wist  alleen zij omdat de zoon het 
niet aan zijn vader, die immers dominee was, had durven bekennen. Kort 

nadat dit uitlekte was de man niet langer voorganger en werd hij in het dorp 
op straat ook niet meer gegroet, maar veelal genegeerd. Proberen we ons 

voor te stellen wat voor onnodige angst en pijn al die jaren is geleden  –en 
nu nog– in dit gezin. Vanwege –door wie eigenlijk?- gemaakte regeltjes. 

 
“Wij zijn de tijden” houdt mijns inziens in dat je probeert misstanden aan 

te kaarten en verandering in denken te bewerkstelligen waar je dat nodig 
acht. Soms lukt dat pas na heel lang tegen iets aan te schoppen. Nu en dan 

lukt het daadwerkelijk om uiteindelijk een omslag in iets te bereiken.  Kijk 

hoe in een aantal decennia tabak van algemeen gebruikt genotsmiddel in 
het verdomhoekje is beland. En het slapen met de handjes boven de dekens 

niet langer een issue is omdat het alternatief niet tot ruggenmerg tering 
blijkt te leiden zoals een hele generatie is wijsgemaakt. Op meerdere 

terreinen zijn zo opvattingen over iets  binnen een mensenleven drastisch 
veranderd. Zo kan op het gebied van geloofsovertuiging toch ook meer 

ruimte geschapen worden voor het individu door een aantal dogma’s te 
verwerpen? 

 
We gaan op weg naar hopelijk een volgend lustrum. Zou het niet mooi zijn 

onderweg er mede voor te zorgen dat de vlag van het Vaticaan wat meer 
kleuren gaat bevatten dan alleen het geel en wit? 

 
Gert Dirksen 
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Aan tafel met de Heer 
Roemeense icoon ‘Sfânta Treime’ ,‘Heilige Drievuldigheid’, uit Nationaal 

Kunstmuseum van Roemenië te Boekarest, eind 17e eeuw 
 

U bent op tijd, nu kan de maaltijd 

beginnen. De drie tafelgenoten zijn 
vorstelijk gekleed en de meubels zijn 
rijkelijk versierd met robijnen. U 

bent bij de Heilige Drievuldigheid van 
de Heer duidelijk in het allerbeste 

gezelschap. De middelste Engel kijkt 
u aan en steekt zijn hand op, een 

vorstelijk gebaar waarmee Hij uw 
aandacht vraagt om te luisteren. De 

rechtse Engel haalt alvast de deksel 
van de bijzondere schaal die op tafel 

staat. Op de achtergrond brengen 
Abraham en Sarah hun verrukkelijke 

giften naar voren, in afgedekte 
schotels. Het is mooi om te zien dat 

ze hun beide handen uit eerbied met 
een doek hebben bedekt.  

We bekijken de icoon even in zijn 
geheel. Geholpen door de lijn van de 
schuingeplaatste staf van de rechtse 

engel mogen we het Joodse 
Salomonszegel met de twee gele 

gelijkzijdige driehoeken ontdekken. 
En daarbinnen de ronde drie 

zachtroze cirkels, voor elke engel één, van de ‘driepas’. Deze vorm is ons 
welbekend, vanwege de gotische ramen in een kathedraal. Dezelfde ronde 

lijnen komen weer terug in de groene boom bovenaan. Abraham woonde 
immers nabij de eiken van Mamre te Hebron. Dus onder een eikenboom, die 

ook een gelobde bladvorm heeft.  
Wat een feest! Vanwege het geweldige nieuws, dat ze zojuist hebben gehoord, 

is iedereen blij. Zelfs de statige gebouwen stralen! (hun lachebekjes staan wel 

op zijn kop      ). En op de rijkversierde muur is in het midden al een klein 

opbouwtje zichtbaar, want de gelukkige Sarah zal haar eerste zoon krijgen. 
Genaamd Isaäk, Hebreeuws voor: ‘El heeft (iemand) aan het lachen gemaakt’. 
Gods eerder gemaakte heilige belofte aan Vader Abraham, van een gezegend 

en zeer talrijk geslacht, gaat daarmee in vervulling. Uit dankbaarheid zingen 
we (waarschijnlijk het oudste stuk volkszang tijdens de mis) het Sanctus 

(gebaseerd Jesaja 6.3): 
Heilig, heilig, heilig  de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 

Hosanna in den hoge.                                                                    Anita van der Kam 
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Met een boekje in een hoekje (deel 1) 
 

 

Is u ooit opgevallen dat er op de televisie in Nederland niemand normaal 

lijkt te praten, maar dat iedereen zowat schreeuwt? Ikzelf leid een televi-
sieloos bestaan, maar als ik dan vanuit België bij mijn vader in Eindhoven 

kom en daar het weekend doorbreng, hoor ik wel even de televisie. Soms 
lijkt het wel alsof schreeuwen nodig is om je zelf te bevestigen. 

 
Er zijn andere geluiden, andere idealen. Vandaag neem ik u mee naar een 

heel exotische bestemming. U zult er nooit komen. Er hebben misschien 
twintig mensen toegang, waaronder ikzelf. Met speciale toestemming van 

de directie. Vandaag neem ik u mee naar de krochten van de Koninklijke 
Bibliotheek in Brussel, meer bepaald het magazijn van de Handschrif-

tenafdeling. Nu ja, krochten: dat was eigenlijk alleen maar om u uw oren 
te doen spitsen, want het magazijn ligt wel zeker boven de grond en het is 

er absoluut in orde: temperatuur 18-20°, luchtvochtigheid elke dag 
gecontroleerd, stofvrij. Veel is er in een magazijn niet te zien: eindeloze 

rekken met op de metalen planken boeken. Vaak verpakt in een grijze doos, 

op maat gemaakt. De grootste exemplaren liggen plat, omdat het gewicht 
van het perkament anders de rug kapot trekt. De kostbaarste handschriften 

bevinden zich in vijf kluizen, vijf safes. Ik ken de code, maar houd uiteraard 
stijf mijn mond. Denk niet dat ik de code in dit relaas heb verborgen: u kunt 

zoeken wat u wilt, maar wat er niet is, zult u niet vinden. 
 

 In een van deze kluizen bevindt zich 
een klein en eigenlijk onooglijk 

handschriftje. Dat is vandaag mijn 
doel. Ik merk dat ik nog nauwelijks iets 

over mijn werk gezegd heb. Vandaag 
is de gelegenheid om dat goed te 

maken. De Koninklijke Bibliotheek van 
België in Brussel (die zich vandaag 

KBR wil laten noemen, maar ik houd 

moedig stand met het gebruik van de 
oude naam) is een van de rijkste 

collecties ter wereld. Ik heb toegang 
tot 35.000 handschriften en ruim 

300.000 boeken die vóór 1830 gedrukt 
zijn. Bij die 35.000 handschriften zijn 

er ruim 5.000 middeleeuwse (ter 
vergelijking: in Den Haag bewaren de 

collega's ruim 1.200 middeleeuwse 
codices). De Brusselse instelling werd 

in haar huidige vorm gesticht in 1837, 
maar is eigenlijk de opvolger van de 

Koninklijke Bibliotheek van Bourgondië 
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of der Nederlanden, die koning Filips II (jawel, die Filips II van Spanje) op 
12 april 1559 oprichtte als hofbibliotheek. Daarmee bracht hij samen wat 

eigenlijk al eerder bestond, maar over verschillende plaatsen (Lille, Brugge, 

Gent, Brussel) verspreid was, nl. de boekenverzameling van de 
Bourgondische hertogen en die van de Bourgondische hertoginnen. Filips 

de Goede had bij zijn dood in 1467 een destijds fabelachtige collectie van 
meer dan 900 exemplaren. Voor u zijn die Bourgondische hertogen wellicht 

niet veel meer dan een herinnering aan school, voor mij zijn ze de bittere 
dagelijkse realiteit. De ironie van de geschiedenis wil dat deze door koning 

Filips II gestichte instelling zich op dit moment bevindt op de plaats waar 
de Nassau's hun Brusselse residentie hadden. Daar is nog een kapel van 

over. Ik kruis dus dagelijks (als ik tenminste in Brussel ben) de sporen van 
Willem de Zwijger toen die als kind in Brussel verbleef. Dat is iets wat 

koning Willem Alexander niet kan zeggen. (Even terzijde: enkele jaren 
geleden zag ik Willem Alexanders collega Filip bijna elke week een paar keer 

voorbijrijden, want de koning en ik gingen op dezelfde tijd naar ons werk, 
hij met twee auto's en drie motoragenten, ik kwam te voet uit het station 

van Brussel-Centraal. Ik heb de koning dan ook zijn smartphone zien 

gebruiken: een mens beleeft wat in de hoofdstad.) 
 

Snel ter zake, voor de hoogmoed toeslaat. Want naast de luxehandschriften 
van de hertogen van Bourgondië, op hun fijnste kwaliteit perkament en 

verlucht met miniaturen, randversiering, bloeminitialen, veldinitialen en wat 
er nog allemaal meer kruipt in handschriftenland, zijn er ook tal van veel 

eenvoudiger volumes. Zoals dat kleine boekje waarvan ik u sprak. Het is 
onooglijk, 10,1 cm hoog, 6,2 cm breed. Van papier. Geen miniaturen, maar 

wel wat initialen in rood of blauw met wat eenvoudig penwerk in de andere 
kleur. Maar het is een van de beroemdste handschriften uit de collectie en, 

eerlijk gezegd, in alle bescheidenheid, ook van de wereld. Het is een 
handschrift dat in 1441 werd voltooid. De kopiist ondertekende het met zijn 

naam: Thomas a Kempis. Jawel, dit is het handschrift van de Imitatio 
Christi, de Navolging van Christus, dat door de (vermoedelijke) auteur zelf 

gekopieerd werd. 

 
In de 14de eeuw ontwikkelde er zich in de IJsselstreek, in Deventer en 

Zwolle, rond Geert Groote een beweging die een meer doorvoelde 
vroomheid centraal stelde. Meer persoonlijk christelijk leven was de wens. 

Deze beweging sloeg aan in de IJsselsteden, destijds het meest 
verstedelijkte gebied van het huidige Nederland, al ging de prijs voor de 

grootste stad van dat gebied afwisselend naar Utrecht en 's-Hertogenbosch 
(dat laatste had u wellicht niet verwacht, maar 's-Hertogenbosch was een 

grote Brabantse stad, na Brussel en Antwerpen en samen met Leuven, nu 
nog zusterstad). De beweging van Geert Groote is bekend onder de naam 

Moderne Devotie of Devotio Moderna. Uit deze beweging kwamen 
verschillende vormen van gemeenschapsleven voort, zoals de Broeders en 

de Zusters des Gemenen Levens, of ook de kloostercongregatie van 
Windesheim. Vanuit de IJsselstreek kreeg de Moderne Devotie met name 

ook vaste voet aan de grond in het hertogdom Brabant, met de Broeders 
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des Gemenen levens in Brussel en 's-Hertogenbosch, Sint-Maartensdal in 
Leuven, de priorij van Korsendonk in Oud-Turnhout en, jawel, vanaf 1420 

ook in het klooster Mariënhage in Eindhoven/Woensel. In Leuven en 

Eindhoven ging het om Augustijner koorheren die zich sterk door de 
Moderne Devotie lieten inspireren. Toch waren er ook 'eigen' kloosters van 

deze beweging: het bekendste hiervan is wellicht dat op de Sint-
Agnietenberg bij Zwolle. 

 
Hier werkte Thomas a Kempis, hier schreef hij 

o.m. zijn Imitatio Christi, hier schreef hij ms. 
5855-61 van de Koninklijke Bibliotheek in 

Brussel (want dat is de officiële signatuur). Het 
was een boekje voor een eenvoudig, 

verstorven leven, waarin alles gericht was op 
het zoveel mogelijk navolgen van Christus. 

Het Latijn van de tekst (want Thomas a 
Kempis schreef dit in het Latijn) is ritmisch, 

maar nog volop middeleeuws en bevat zelfs 

heel wat neerlandismen, wendingen die aan 
het (Middel)Nederlands zijn ontleend.  

 
Volgende week neem ik u in deel 2 mee naar 

de inhoud van Imitatio Christi van Thomas. 
 

Michiel Verweij 
 

 
 

Het brood van het leven 
 
Toen de christenen in Rusland vervolgd werden, liet men overal in het land 

weten: ‘Het is streng verboden om een Bijbel te hebben. Wie er een heeft, 

moet die inleveren op het stadhuis.’ In een dorpje wilde een moeder de 
Bijbel niet afgeven. ‘De kerken zijn al een tijd gesloten’, zei ze. ‘Ik wil thuis 

nog iets van Jezus hebben: zijn Woord in de Bijbel.’ Toen ze op een dag 
brood bakte, zag ze door het keukenraam de geheime politie aankomen. 

Vlug nam ze de Bijbel, verstopte die in het deeg en schoof het deeg in de 
oven. De geheime politie doorzocht het hele huis heel nauwkeurig, maar 

vond niets. Toen ze weg waren en het brood gebakken was, haalde moeder 
het uit de oven. Het kwam op tafel met een ongeschonden Bijbel erin.  

Bron: Leterme Chantal 
 

Vraag: Ben jij ook zuinig op het Woord van God? 
 
 

 
 

 
Thomas a Kempis (ca 1380-1471) 
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Nacht van de Vluchteling 
 

Heeft u Annelies al gesponsord? Hartelijke dank  daarvoor.  
Bent u er nog niet toegekomen? Er is nog volop 

gelegenheid om een bijdrage te storten. 
Ga naar onderstaand adres: 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/annelies-
rosier-2 

 

 

 

 

 

Zending 
 

Gesterkt door Gods woord, 

geïnspireerd door Jezus levenswijze, 
verbonden met elkaar 

gaan we hier vandaan 
om brood te zijn voor de wereld. 

 

Moge God die Goed is en ons nooit alleen laat ons zegenen: 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/annelies-rosier-2
https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/annelies-rosier-2

