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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 

 

Eenentwintigste Zondag door het Jaar 
 

Moge de liefde die wij van God ontvangen, moge de vrede die Jezus ons schenkt, 

ook door ons worden doorgegeven en moge de kracht van de Geest ons blijvend 
aanvuren. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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in Rusland voor waarheid of voor 
leugen, en wij, de leegte volhouden 

of kiezen voor een zinvol leven. 
 

Ook in je eigen leven sta je dagelijks 
voor vele keuzes. Kies je ervoor dat 

alle mensen in vreugde kunnen 
leven, dan kies je de kant van Jezus. 

Overal zette Hij zich in voor het 
goede. Zijn kant kiezen betekent: 

leven in vrede door het stellen van  
daden van goedheid. 

 

Ik wens je een bezinning op het 
maken van goede keuzes toe. 

 
René Hornikx 

 
 
Aanmelden voor de viering op Glorieux:  
Uw bericht liefst voor woensdag via mail: 
cjm.piscaer@gmail.com of telefoon 040-
2262808 (Carla Piscaer) / 

of 06-50237483 (Jacques de Klerk). 

 

Kiezen voor Jezus 
 

 
 

In je leven komt je voor moeilijke 

keuzes te staan. Waar kies je voor? 
Voor je eigen belang of voor het bie-

den van hulp aan een ander? Voor 
een politieke partij links of rechts 

van het midden of toch maar een 

partij uit het midden? Voor de Israëli 
of de Palestijnen? Voor het opne-

men van vluchtelingen of Afghanen 
terugsturen naar het onveilige land 

van herkomst? 
Niet alleen jij en ik, overal staan 

mensen voor keuzes zoals: in het 

Midden-Oosten, in de vraagstukken van 
oorlog en vrede, in Afrika in de 

vraagstukken rond geweld en honger, 
 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/


2 
 

Eerste Lezing: Jozua 24,1-2a.15-17.18b 
Er komen momenten in ons leven waar we moeten kiezen. Voor wie kies 

je? 

 
n die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de 

oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen 
zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en sprak: ‘Zo spreekt 

de Heer de God van Israël: ‘Als u de Heer niet verkiest te dienen, kiest dan 
nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van 

de Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, in wier land u 
woont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.' Het volk antwoordde: ‘Wij 

denken er niet aan, de Heer te verlaten en andere goden te dienen. De 
Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het 

slavenhuis. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons 
beschermd op al onze tochten en tegen alle volken, waarmee wij in 

aanraking kwamen. Ook wij willen de Heer dienen. Hij is onze God.'  
 

Vraag: Kies je voor God, onze Heer of voor de goden geld, macht, aanzien? 

 
Evangelie: Johannes 6,60-69 

Er komen momenten in ons leven dat we moeten kiezen voor of tegen 
Jezus. 

 
oen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: ‘Deze taal stuit 

iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?’ Maar Jezus, die uit 
zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: ‘Neemt gij 

daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij 
vroeger was ...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen 

nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er 
zijn er onder u, die geen geloof hebben.’ – Jezus wist inderdaad van het 

begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden 
overleveren –. Hij voegde er aan toe: ‘Daarom heb Ik u gezegd, dat 

niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven 

is.’ Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en 
verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: ‘Wilt ook gij 

soms weggaan?' Simon Petrus antwoordde Hem: ‘Heer, naar wie zouden 
wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en 

weten dat Gij de Heilige Gods zijt.’ 
 
Vraag: Waarom kies je voor Jezus? 

 

 
Het is nu de tijd om een keuze te maken. 

Er moet een keuze worden gemaakt naar levenswandel.  
Augustinus 

 

 
 

I 

T 
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Overweging 
 

Goede mensen, 
 

We moeten voortdurend keuzes maken en daar hebben we het best moeilijk 
mee. Daarbij komt ook nog eens, dat we het elkaar moeilijk maken. We 

stellen elkaar voortdurend voor keuzes. 
In de relatie: Houd je nog van mij of houd je niet meer 

van mij? 
In de politiek: Voor welke politieke partij ben je? Een 

partij die jouw belangen dient of een partij die het 
land en de wereldbevolking dient? 

In de oorlog: Ben je voor het regime van Jemen of 
neem je het op voor de bevolking? 

In de gezondheid: Laat je je wel of niet vaccineren? 
In de natuur: voor of tegen scheiden van afval, voor 

of tegen groene stroom. 

 
Pijnlijk vond ik de keuze waarvoor de kinderen van  een stel dat ging 

scheiden werden gesteld. Ben je voor papa of ben je voor mama? En bij wie 
ga je wonen? Voor een moeilijkere keuze kunnen kinderen in mijn optiek 

niet gesteld worden. Te moeten kiezen tussen twee mensen waarvan je 
zielsveel houdt. Zelf heb ik nooit voor deze keuze gestaan. Ik prijs me 

hierom rijk. En ik voel pijn in mijn hart als ik ergens hoor dat een kind wel 
voor deze keuze staat. 

 
Moeilijk is het vaak ook bij een sterfbed. Jaren geleden stond ik bij het 

sterfbed van mijn schoonvader. Een van zijn broers hield zijn hand vast en 
boog zich liefdevol en beschermend over hem heen. Hij stond daar een hele 

tijd. Toen zei hij tegen zijn broeder en mijn schoonvader: ‘Ik hou van je. Ik 
zou liever hebben dat je nog een tijdje bij ons bleef. Het is je tijd. Je mag 

nu gaan. Ga maar!’ Zijn broer maakte een lastige keuze voor hemzelf en 

een bemoedigende keuze voor mijn schoonvader. 
 

Kiezen tussen mensen die je lief zijn, bij een echtscheiding. Kiezen tussen 
leven en dood en afscheid nemen van een geliefde. Het zijn lastige opgaven 

voor mensen. 
 

Dit probleem is niet van vandaag. Zolang wij mensen bestaan, bestaat het 
probleem van kiezen. We horen het in de eerste lezing van Jozua. Wanneer 

de joden zich goed en wel gevestigd hebben in het beloofde land, blijken 
velen al heel gauw vergeten te zijn hoe God hen heeft gered uit Egypte en 

hen daarna door de woestijn heeft begeleid. In plaats van de Enige 
dankbaar te zijn, kiezen ze voor de Amorieten, de oorspronkelijke 

bevolking, en vereren vanaf dat moment de goden van de Amorieten. Het 
is namelijk gemakkelijker om mee te doen met wat iedereen doet, dan je 

eigen geloven te leven en het geloof van je (voor-)ouders trouw te blijven. 
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Jozua stelt de meelopers voor de keus: ‘Voor wie kiezen jullie? Wie willen 
jullie dienen? Willen jullie trouw blijven aan het geloof van jullie ouders en 

voorouders, of gaan jullie de goden van de Amorieten vereren? Je moet 

kiezen’, zegt Jozua. Blijf je trouw aan wat je van je ouders meekreeg, of ga 
je je aanpassen aan je omgeving, en loop je mee met al die anderen? 

 
Kiezen moeten ook de leerlingen van Jezus, zegt Johannes. Hij schrijft zijn 

evangelie in een tijd van grote verdrukking. Als je je toen aansloot bij de 
volgelingen van Jezus, was je je leven niet zeker. De Joden zaten je dwars 

en de Romeinen vonden de aanhang van Jezus een verdachte club. In zulke 
omstandigheden kiezen voor Jezus, was een hachelijke zaak. 

Tegen deze achtergrond vertelt Johannes over Jezus aan het meer van 
Galilea. Wanneer Hij niet de koning blijkt te zijn die iedereen te eten geeft, 

maar iemand die ook eisen stelt, en vraagt dat men zich voedt met zijn 
woorden, laten velen het afweten en gaan bij Hem weg. Een handjevol blijft 

nog over. Ook hen vraagt Hij te kiezen: ‘Blijven jullie of willen jullie soms 
ook heengaan? ’Petrus spreekt zijn trouw uit en belijdt zijn geloof, ook 

namens de anderen: ‘Heer, naar wie zouden wij moeten gaan? Uw woorden 

zijn woorden van eeuwig leven.’ 
 

Zoals in de dagen 
van Jozua en zoals 

in de dagen van 
Jezus en Johannes, 

wordt de aandacht 
voor God en de 

aanhang voor Jezus 
in onze dagen 

steeds kleiner. 
Velen haken af en 

laten –zoals in de 
dagen van Jozua– 

het geloof dat ze 

meekregen in de steek, passen zich aan en hobbelen mee met de trend van 
de tijd. Men kiest voor wat hen nu het beste uitkomt. 

In de dagen van Johannes raakten de kleine christelijke geloofs-
gemeenschappen in de verdrukking. Geloven in het spoor van Jezus had 

toen en nu de tijdgeest niet mee. De lauwe gelovigen, zoals Paulus ze 
noemt, waaien weg. Zij die geloven met hart en ziel in de boodschap van 

Jezus, worden krachtiger. Veel kerkgebouwen gaan dicht, kleine geloofs-
gemeenschappen getuigen van hun geloof en huiskamergemeenschappen 

groeien. Zij voeden zich met Zijn brood, en laten zich gezeggen door Zijn 
woord. Zij vieren en voeden hun geloof in kleiner verband. De vraag van 

Jozua en Jezus of we trouw blijven of ook willen weggaan, is dus weer heel 
actueel. Kleine geloofsgemeenschappen zijn geroepen om middenin de 

samenleving teken van Gods liefde te zijn in daad en woord. 
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Voortdurend worden wij voor de keus gesteld of we ons onnadenkend laten 
meedrijven op de stroom van de tijd of aandacht besteden aan en kiezen 

voor Jezus, voor de minste mensen, voor God en zijn woord. Wie dat doet, 

moet vaak stroomopwaarts met de wind tegen. Dat is vermoeiend, maar 
toch komen we, zegt Jezus, daar uiteindelijk het verste mee. 

 
Wie kiest voor leven, kiest voor God. Wie kiest voor het geluk van de ander, 

gaat staan in de voetsporen van Jezus, komt ver en leeft in vrede. 
 

René Hornikx 
 

 
 

 
 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
de wereld waarin we leven verandert snel. 

Elke dag worden we voor nieuwe keuzes geplaatst. 
Het valt ons zwaar om de goede keuzes te maken. 

Wij bidden U: 
Open ons hart voor uw Woord, 

dat ons altijd wegen wijst die wij zelf niet zouden kiezen. 
Blijf bij ons en versterk ons vertrouwen 

om te blijven kiezen voor de weg die Jezus ging. 
Dan blijven we verbonden met U en met elkaar, 

vandaag en altijd. 
Amen. 
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De Sint Vincentiusvereniging 
 

Verkondiging, gemeenschapsvorming, catechese en diaconie zijn van 
oudsher de vier kernactiviteiten van geloofsgemeenschappen. U herkent 

ze ook in onze gemeenschap. In de parochies van onze jeugd was het niet 
anders. Diaconie en verkondiging kregen destijds onder meer vorm in de 

St. Vincentiusvereniging. In onderstaande beschouwing wordt er 
teruggekeken op deze vorm van zorg voor anderen. Vanuit ons huidig 

gezichtspunt doet de St. Vincentiusvereniging nogal bevoogdend aan. 
Maar dat is de arrogantie van vandaag. Onze ouders en grootouders 

hebben naar beste eer en geweten zich ingespannen om via deze 
vereniging mensen te helpen. De gedachte erachter is nog springlevend. 

 

De St. Vincentiusverenigingen stelde zich ten doel om gezinnen waar finan-
ciële nood heerste, in geestelijke en materiële zin te ondersteunen. De leden 

van de verenigingen waren leken, maar stonden onder kerkelijk toezicht. 
De beweging was in 1833 in Parijs gesticht door een groep studenten 

waarvan Frederic Ozanam (1813-1853) de voortrekker was. De initiatief-
nemers waren bezield van het idee om hun geloof om te zetten in concrete 

daden voor de minderbedeelde medemens in combinatie met leken-
apostolaat. Als patroonheilige kozen zij St. Vincentius van Paulo, een Franse 

heilige die leefde van 1576 tot 1660. St. Vincentius gaf tijdens zijn leven 

blijk van een grote opofferingsgezindheid, onder andere voor galeislaven. 
Een galei was een plat schip met weinig diepgang dat voortbewogen werd 

door circa 300 roeiers. Deze roeiers werden gerekruteerd  uit veroordeelde 
misdadigers. Als het aanbod van roeiers te gering dreigde te worden, 

werden rechters aangespoord om strenger te straffen om zodoende het 
potentieel galeislaven weer op sterkte te brengen. De galeislaven hadden 

een erbarmelijk leven en stierven veelvuldig door een combinatie van 
uitputting en mishandeling. St. Vincentius heeft incognito een keer de plaats 

van een veroordeelde ingenomen om zodoende het gezin van de roeier van 
de ondergang te redden. In 1737 werd hij heilig verklaard. 

    
Het initiatief van Ozanan en zijn vrienden vond snel 

brede navolging. De St. Vincentiusvereniging was per 
parochie georganiseerd en een dergelijke 

organisatorische eenheid werd Conferentie genoemd 

met aan het hoofd een President. Alleen mannen, of 
beter gezegd heren, konden lid worden. Er was een 

overkoepelende Algemene Raad in Parijs en landelijk 
stonden de conferenties onder toezicht van de 

Hoofdraad die in Nederland in Den Haag gevestigd was. 
Op lokaal niveau was er de Bijzondere Raad. In 1930 

bestonden er in Nederland circa 400 conferenties. In het 
boek Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo dat 

in 1930 verscheen, beschrijft de redemptorist R.P. 
Vergnes het doel van de Vereniging: (…) eene vereeniging, die niet slechts 

 
Vincentius van Paulo 
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beoogt een armenzorg te zijn, want dat is meer de taak van het armbestuur. 
Neen, de St. Vincentiusvereeniging wenscht meer te zijn. Door persoonlijk 

huisbezoek tracht zij mondeling contact te krijgen met de armen en 

verlatenen, om hun vertrouwen te winnen en daardoor ook op hun 
levensgedrag een niet te onderschatten invloed uit te oefenen; om door 

haar huisbezoek de misstanden en gevaren van het haar toevertrouwde 
gezin met eigen oogen te aanschouwen, waarvoor de ouders zelf somtijds 

zoo blind zijn, hen daarop te wijzen en er in te voorzien. Wel zeer zou de 
Vincentiaan den aard van zijn liefdewerk miskennen, indien hij zich zou 

tevreden stellen met aan huis eenige brood- of vleeschbonnetjes te 
bezorgen, zonder zich om dit hooger doel te bekommeren. Dit is juist het 

eigenaardige en het meest werkelijke doel der “Vereeniging” om door de 
aalmoes tot het hart door te dringen, tot het zieleleven der verwaarloosde 

armen, gevaren en misstanden in hun gezin te helpen doen verdwijnen, hen 
weer tot een godsdienstig en deugdzaam leven terug te voeren, hen op de 

weg des Hemels en tot het kindschap van God en van de H. Kerk terug te 
brengen.1 

 

Het was niet alleen altruïsme wat de klok sloeg. Pater Vergnes betoogde 
dat zelfheiliging der leden ook een belangrijk doel was en dat wat men bij 

het huisbezoek met eigen oogen aanschouwt, zal ons dankbaar stemmen, 
dat ons een dergelijk leed door Gods goedheid bespaard werd. Een duidelijk 

geval van een win-win-situatie avant-la-lettre. Waarom God wat willekeurig 
te werk ging bij de verdeling van de armoede, liet pater Vergnes overigens 

in het midden. 
 

De conferenties konden haar activiteiten niet naar eigen goeddunken 
organiseren. Er was een strak reglement waarin voorgeschreven was hoe 

zij geacht werden te opereren. Het Handboek der Vereeniging van den 
Heiligen Vincentius van Paulo geeft ons hier een goede indruk van. Zoals 

reeds vermeld, stond een conferentie onder leiding van een president. 
Daarnaast werden er een secretaris en penningmeester aangesteld en, 

indien gewenst, een bibliothecaris en een magazijnmeester. Tijdens de 

wekelijkse vergaderingen namen de leden besluiten over welke gezinnen 
ondersteuning zouden gaan ontvangen en in welke mate. Deze besluiten 

waren gestoeld op de rapportages over de huisbezoeken. De ondersteuning 
werd verleend in de vorm van bonnen. Deze bonnen konden in bepaalde 

winkels omgewisseld worden tegen goederen. Ondersteuning in geld 
trachtte men zoveel mogelijk te vermijden. 

Voorgeschreven was dat de huisbezoeken altijd dienden plaats te vinden 
door twee leden van de conferentie omdat (…) de armen daardoor veel 

beter bezocht worden, een hartelijke genegenheid zal de leden der 
Conferentie onderling meer en meer vereenigen, alle misbruik zal 

 
1 R.P. Vergnes C.ss.R, Vereeniging van den H.Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland  (’s-
Gravenhage 1930) 5-6 
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onmogelijk worden, en aan vermetele oordeelsvellingen en kwaadaardige 
veronderstellingen zal alle voorwendsel ontnomen worden.2  

 

Hoewel het merendeel van de parochiële 
Vincentiusverenigingen na 1970 in Nederland 

verdwenen zijn, bestaan er nog steeds lokale 
afdelingen die zeer actief zijn. Wilt u hier meer over weten, ga naar 

secretariaat@vincentiusvereniging.nl 
 

Frans Savelkouls 
  

Het leven gewogen (deel 9) 
 
Enzo Bianchi is altijd monnik geweest. 

Dat wil niet zeggen dat hij zijn leven in 
eenzaamheid doorbrengt. De lezers 

hebben al kunnen merken dat hij veel 

contacten had en heeft. ‘Maar nu’ 
schrijft hij, ‘begin ik mij eenzamer te 

voelen door de vrienden die dit leven 
verlaten.’ De overlijdensaankondigingen 

die hij krijgt, zijn talrijker. Een dood die 
soms onverwacht komt. Anderzijds 

bereiden ziektes ook voor op een 
naderende dood. Een oude priester uit 

de bergen herhaalde vaak dat vriendschap het achtste sacrament is en dat 
vrienden een eucharistieschool zijn. Dat wil zeggen: levende dankzegging. 

‘Vriendschap heeft voor mij mogelijk gemaakt om heel mijn leven liefde te 
ervaren. Dat ik altijd vrienden heb gehad, beschouw ik als de grootste 

genade die ik mocht ontvangen. Vrienden in mijn kindertijd, vrienden 
tijdens mijn jeugd, vrienden op de universiteit, en dan de vrienden in mijn 

leven als monnik. Onder mijn vrienden waren geleerden. Wij discussieerden 

over wat ons nauw aan het hart lag. Vooral over de moeizame reis van de 
mensheid naar de toekomst toe. We discussieerden over de Kerk en over 

onze liefde voor het Evangelie. Vrienden die elkaar leerden altijd op zoek te 
gaan naar het wezenlijke van het bestaan. Even zeer waren mij lief de 

vrienden uit het gewone leven. Mannen en vrouwen waren het. Een balsem 
in donkere uren. Hun wederzijdse genegenheid was groots. We maakten 

samen reizen en hadden een grote bewondering voor de natuur. Wat 
konden we genieten als we samen iets vierden. De tafel blijft voor mij de 

plaats bij uitstek om vrienden te ontmoeten. Een maaltijd klaarmaken voor 
je vrienden is hen zeggen: ik houd van je en wil dat het goed gaat in je 

leven.’ 
 

 
2 Handboek der Vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo  (19e druk ’s-Gravenhage 1932) 13-15 

mailto:secretariaat@vincentiusvereniging.nl
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‘Het lijden overvalt mij werkelijk wanneer een vriend wegvalt. Ondanks mijn 
geloof dat er een band is die altijd blijft. Alle goede dingen komen in 

vriendschap samen. Ze vermengen zich met elkaar. Soms praten mensen 

wel eens over een vriend. Hoeveel jaren is hij al dood, vragen ze dan. Ik 
kan op die vraag niet antwoorden, want voor mij is hij er nog.’ 

 
Wordt vervolgd.                                                  Dolf van der Linden osa 
 

Augustinus over vriendschap 

samen praten en samen lachen 

hartelijk met elkaar omgaan 
samen een goed boek lezen 

samen schertsen en serieus zijn, 

het soms met elkaar oneens zijn zonder haat 
alsof je het oneens was met jezelf 

en met dat zeldzame verschil van mening de eensgezindheid van altijd 
kruiden, 

aan elkaar en van elkaar iets leren, 

uitkijken naar de terugkomst van wie afwezig is 
en blij zijn als hij er weer is; 

met deze en andere soortgelijke tekenen 

vanuit het hart van mensen die elkaar graag mogen, 

en wat je zegt met je mond, je spraak, je ogen 
en duizend andere lieve gebaren 

zielen als door vuur laten samensmelten en van vele één maken 

dat hebben we lief in onze vrienden 
en wel op zo'n manier dat ons geweten er ons een verwijt van maakt 

als we genegenheid niet met genegenheid beantwoorden,  
zonder echter iets anders van hen te verwachten  

dan een teken van welwillendheid. 

Uit: Augustinus, Belijdenissen 4,13 / vertaling Wim Sleddens z.g. 

(Bron: Website Augustijns Instituut Utrecht) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.augustinus.nl/C23-U40-Belijdenissen--vert-W-Sleddens.html
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Loflied van Franciscus 
 

 

 

Om me heen kijkend 
verwonder ik me over het 

kleine plantje, dat zó sterk 
is! Over het enorme heelal, 

dat zo rustig en 
betrouwbaar aanvoelt! Om 

meteen ook te beseffen dat 
ik hier geen toevallige 

toeschouwer ben, maar zelf 
óók deel mag uitmaken van 

Zijn prachtige schepping…. 
Is dat niet het allergrootste 

wonder, dat Hij dat zo heeft 

gewild, dat je mag 

bestaan? 

 

 

 

Beter dan wie ook heeft heilige Franciscus van Assisi dit verwoord in zijn 

jubelende Cantico del Frate Sole (Zonnelied) anno 1225:  

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

 

De gehele liedtekst is te vinden op Wikipedia: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnelied 

Bijbehorende uptempo muziek is gecomponeerd door Angelo Branduardi. 
Het maakt als ‘Cantino delle Creature’ deel uit van de ‘Lauda’. Een 

muziek- en dansspektakel waarin het leven van heilige Franciscus wordt 

verbeeld. De muziek (in Nederlands, met een licht Italiaans accent      ) 

gezongen) kunt u hier beluisteren: 

https://www.youtube.com/watch?v=RdKQpcIBLTw 
Anita van der Kam 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnelied
https://www.youtube.com/watch?v=RdKQpcIBLTw
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De vleermuis 
 

Er was eens een oorlog tussen de vogels en de dieren met vier poten. Lange 
tijd was het onduidelijk wie er zou winnen. De vleermuis zei: ‘Ik ben geen 

vogel en ook geen dier met vier poten. Daarom kan ik niet vechten.’ Maar 
toen de viervoeters leken te winnen vloog de vleermuis naar hen toe en zei: 

‘Ik ben een dier, zie maar naar mijn poten. Ik zal vechten aan jullie zijde.’ 
Nieuwe vluchten vogels kwamen aangevlogen om hun broers en zussen te 

helpen. De viervoeters ondervonden grotere tegenstand. De vleermuis zag 
dat, keerde zich om en ging naar het kamp van de vogels. ‘Ik ben een 

vogel,’ zei hij. ‘Zie maar naar mijn vleugels.’ En hij vocht samen met de 
vogels. Toen de oorlog voorbij was, werd de vleermuis gehaat door zowel 

de viervoeters als de vogels. Want geen van beide partijen kon op hem 
rekenen. Daarom verstopt de vleermuis zich nog steeds op donkere 

plaatsen en toont hij zich pas als het donker wordt. (Leterme, Chantal) 
 

Vraag: Kiezen kan ongelofelijk moeilijk zijn. Waar kies jij voor? 

 
 

 
 

 

Zending 
Zend ons dan op weg, God 

naar mensen die ons nodig hebben. 
 

Zend ons dan op weg, God 
met het vertrouwen dat Maria bezat. 

 
Zend ons dan op weg, God 

om troost te bieden door een eind 

met mensen op te lopen. 
 

Zend ons dan op weg, God 
en schenk ons kracht. 

 
God zegent ons daartoe: 

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

 


