
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Vierentwintigste Zondag door het Jaar 
 

Aan Petrus vraagt Jezus: ‘Wie ben ik volgens jou?’ Vandaag vraagt Jezus 
dat ook aan ons. Over deze vraag gaat het vanmorgen. Moge Gods zegen 

met ons zijn: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
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En zo is het ook met je geloof. Als jij je 
geloof te zeer aan regels bindt, sterft het 

weg. Geloven vraagt om los te laten, 
ruimte te geven, maar tegelijk be-

trokken te blijven. Geloven is leren 
loslaten, zonder het te laten vallen. 

 
Moge het je gegeven zijn om in deze 
bezinning vertrouwen te vinden in het 

leven, dat mooier wordt als wij het niet 
in een ijzer greep vasthouden. 

 
Ik wens je een goede en inspirerende 
bezinning 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). 

 

Loslaten 

 
Dominicus Gent Wie zegt gij dat ik ben? 

(Marcus 8,29) 

 
Wanneer je lange tijd iets stevig vast 
moet houden, gaat je lichaam 
verkrampen. Terwijl je alle moeite van 

de wereld doet om vast te houden, 
merk je dat de verkramping zo erg 

wordt dat je los moet laten. 
 
Wat er met je lichaam gebeurt, gebeurt 

ook met je geest. Als je anderen aan de 
regels en de wetten willen houden om 

zo de wereld geordend te houden, dan 
merk je dat er op de duur geen leven 
meer over blijft. Want, je knijpt alles 

dood. 

 

mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
https://augustinus-eindhoven.nl/
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Eerste Lezing: Jesaja 50,5-9a 
God staat je bij, je hoeft niets te vrezen. 

 

De Heer God heeft mijn oor ontsloten, en ik heb mij niet verweerd, en ben 
niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden 

slaan, en mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; mijn gezicht 
heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat 

mij bij; daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard 
als een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Nabij is hij, die mij 

vrijspreekt; wie spant een rechtszaak met mij aan? Laat ons een proces 
beginnen! Wie staat tegenover mij in zijn recht? Laat hem maar naar voren 

treden! Zie, de Heer God staat mij bij; wie veroordeelt mij dan nog? 
  

Vraag: Staat God je bij? En verdraag je zijn nabijheid? 
  
 

Evangelie: Marcus 8,27-35 

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’, vraagt Jezus aan zijn leerlingen. 'En 
wie ben ik volgens jullie?’ 

 
Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. 

Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de mensen 

dat Ik ben?” Zij antwoordden Hem: “Johannes de Doper, anderen zeggen 

Elia en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt.” Daarop stelde Hij 

hun de vraag: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” Petrus antwoordde: “Gij 

zijt de Christus.” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te 

spreken.  
Daarop begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden 

en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen 

worden en ter dood gebracht, maar drie dagen later verrijzen. Hij sprak 
deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en 

begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij 

naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: “Ga weg, satan, 

terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat 

God wil.”  Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten 

komen, sprak Hij tot hen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door 

zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil 
redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en 

het Evangelie, zal het redden. 
 
Vraag: Wie is Jezus voor jou? 

 

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere leefwijze moet opgeven en de 
oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen.  

Augustinus 
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Overweging: Nationale Ziekendag 
 

Vandaag vieren we de nationale ziekendag. Onze aandacht en betrok-
kenheid gaat uit naar onze zieken en allen die met zieken te maken hebben. 

Dat is bijna iedereen. Kerken en alle maatschappelijke instellingen hebben 
zorg en steun voor zieken als prioriteit in hun programma staan. En zo hoort 

dat ook. Eigenlijk zou deze dag een nationale dag moeten zijn, de 
voornaamste dag van het jaar om alle gezondheidswerkers te danken en te 

bemoedigen voor hun zware werk in deze coronatijd. Wat staat in Nederland 
onze zorg op een hoog peil! Maar ook mogen wij vandaag het leed en 

verdriet van zoveel zieken en families niet vergeten. Velen zijn getroffen 
door de dood van een dierbare. Die leegte blijf je altijd voelen.  

 
Als er ooit weer een “normale tijd” komt, drukken de gebeurtenissen van 

deze coronatijd een blijvend stempel op ons leven: We gaan bewuster 
leven. Onze verbondenheid met elkaar groeit.  Hopelijk blijft dat zo. 

 

Het is niet de gewoonte om in overwegingen 
en meditaties reclame te maken. Toch wil ik 

wijzen op de komst van een prachtige film over 
Lourdes, gemaakt door een Frans team. Zij 

hebben de film totaal anders aangepakt dan 
wat wij normaal vinden als het over Lourdes 

gaat. Hier geen lange lichtprocessies, geen 
lange vieringen met bisschoppen en priesters, 

hoe inspirerend die ook kunnen zijn, geen 
uitgebreide zegeningen, die er normaal bij 

horen. Het filmteam gaat zeer gevoelig en 
emotioneel om met een aantal zeer 

verschillende zieken. Hun leed, hun verdriet , 
hun wanhoop en hun eventuele verwachting 

worden integer gefilmd. En het gaat 

uiteindelijk om de vraag wat kan Lourdes betekenen in hun zo kwetsbare 
leven. Het leed van deze mensen wordt niet verborgen, maar met goede 

familie en vrienden wordt geprobeerd hun leed te aanvaarden. Al deze 
contacten blijken van levensbelang voor de zieke. Dan is de moeilijke reis 

naar Lourdes geslaagd.   
 

Wanneer wij nu vervolgen met het Evangelie van deze dag, horen wij de 
zware tekst: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te 

verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal 
het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie 

zal het redden.  Dit is een tekst waar we aanvankelijk niet al te vrolijk van 
worden. Wij moeten proberen wat ons overkomt te aanvaarden in ons 

leven. Maar gelukkig staan we er niet alleen voor zoals we al eerder in deze 
overweging hebben gehoord.  

 
 

 
Twee beelden uit de film ‘Lourdes’ 
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Wanneer wij een kleine uitweiding maken over lijden, ziekte en dood zijn 

dat de moeilijkste ervaringen van een mensenleven. Niemand wil dit, toch 

gebeuren ze. Waarom? Waarom word ik zo getroffen door een ramp en mijn 
buurman niet. Waaraan heb ik dit leed verdiend?  Mijn ziekte, mijn pijnen 

en teleurstellingen………… ik heb toch altijd goed geleefd! Ieder het zijne 
gegeven, is het leven eerlijk? Dit zijn zeer fundamentele vragen die wij 

allemaal op bepaalde tijden stellen. Maar zelfs Jezus wist hier geen 
antwoord op. Ziekte, lijden en dood bleven ook voor hem een mysterie.  Hij 

is toch de Zoon van God? Weet Hij dan niet alles? Maar Hij aanvaardde deze 
grote gebeurtenissen, die ook Hem overkwamen. Hij ging ze niet uit de weg.  

Eigenlijk gebeurt dan een groot wonder: Het kunnen aanvaarden. Kunnen 
aanvaarden wat je overkomt, al die negatieve aspecten van het leven, is 

zeer moeilijk. Als wij lijden en ziektes die ons overkomen kunnen aan-
vaarden, worden ze lichter te dragen. Aanvaarden doen we altijd samen 

met anderen. Dat is het grote geluk dat ons hopelijk  steunt. Een ander die 
jou aanvaardt is bij jou. Samen hebben we hetzelfde gevoel, samen zijn we 

een.   

 
Jezus aanvaardde elke persoon die Hij ontmoette: de zondaar, de tollenaar, 

de overspelige vrouw, Bartimeus de blinde, Zacheus de tollenaar, de 
melaatse. Door het contact met Jezus en door het aanvaarden van Jezus 

werden zij nieuwe mensen. Het oude leven telde niet meer. Hun geestelijke 
en lichamelijke gezondheid werd optimaal.  

Moge het inspirerende voorbeeld van Jezus ons aansporen elkaar in elke 
situatie te aanvaarden en zo voluit te leven. 

 
Dolf van der Linden OSA 

 

 
 

Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
onze oren zijn soms dicht, 

zodat we U niet horen. 
Raak ons aan met uw Woord 

maak ons open voor wat U met ons wilt. 

‘Adem ons open’, zo zingen we 
om uw Boodschap te verstaan 

en schenk ons de kracht van de heilige Geest 
om duidelijk te krijgen wat uw boodschap van ons vraagt. 

We vragen het U 
om met elkaar en Jezus verbonden te zijn tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Rust en geweld 
 

Niets lijkt zo tegengesteld als rust en geweld, niets is soms zo nabij. 

 

In een hoekje onderaan de Palatijn in Rome, dichtbij het Capitool, bevindt 
zich een oude kerk. Niet een van de oudste parochiekerken of tituli zoals S. 

Pudenziana of S. Prassede, maar een kerk uit de vroege middeleeuwen, 
vermoedelijk de 7de eeuw. In deze wijk huisde toen een grote Griekse (= 

Byzantijnse) gemeenschap, zoals nog steeds blijkt uit de namen van enkele 
andere kerken in de buurt, zoals de S. Maria in Cosmedin (die in haar naam 

waarschijnlijk -al is niemand zeker- de herinnering aan een wijk in 
Constantinopel bewaart) en de S. Teodoro. Beide laatste kerken zijn nog 

steeds (of opnieuw) in Griekse handen. De kerk waar ik het hier over wil 
hebben, is in Westerse handen gekomen en is nu de thuisbasis van het 

hoofdkwartier van de orde der Kruisheren. Het gaat om de S. Giorgio in 
Velabro. 

 
De naam herinnert enerzijds aan de patroon, de heilige Joris, die een van 

de favoriete heiligen van de orthodoxe kerken is, anderzijds aan de topo-

grafie, toen hier tussen de heuvels van de Palatijn en het Capitool een 
beekje liep dat van het huidige Forum Romanum kwam en het water uit die 

vallei naar de Tiber voerde. Bij de aanleg van het drainageriool onder de 
laatste koningen van Rome in de 6de eeuw v.Chr. werd dit beekje gekanali-

seerd en overwelfd. U kunt de monding in de Tiber overigens nog steeds 
zien. 

 
De S. Giorgio in Velabro is een sobere kerk. Nu bedriegt (zoals u weet) 

schijn, want wat u nu ziet is het gevolg van een restauratie. In een aantal 
kerken is de latere (vooral barokke) aanwas verwijderd, soms nogal 

radicaal, en heeft men de oorspronkelijke middeleeuwse vorm trachten te 
herstellen. Dat roept trouwens onvermijdelijk vragen op naar de normen 

die men toepast en het laat ook weinig respect zien voor de historische 
ontwikkeling die nu eenmaal in een stad als Rome een ophoging van lagen 

betekent, een sedimentatie in de tijd. Het is een beetje als de nieuwe natuur 

die op de tekentafel van de planners ontstaat en niet spontaan groeit. Maar 
laat ons deze vragen hier laten rusten. 

 
De S. Giorgio in Velabro is mooi en intiem. Ik kom er graag, al is dat zeker 

niet elke keer als ik in Rome ben (normaal, in niet-coronatijden is dat toch 
twee keer per jaar). Het is een van de plaatsen in het centrum waar het 

rustig is. Even verder staan de toeristen aan te schuiven om een foto te 
kunnen maken van de Bocca della Verità in de portiek van de S. Maria in 

Cosmedin, maar hier komt amper iemand. Het is als een rusthaven in de 
grote stad, een toevluchtsoord. Eén keer ben ik deze kerk letterlijk als 

toevluchtsoord in gerend. Ik was die middag langs de Via Appia en zag 
langzaam zich vormende, verdachte wolkenpakketten ontstaan. Ik draaide 
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dus resoluut om en met kwieke pas (we spreken nog altijd over een afstand 
van meer dan 5 km) spoedde ik mij naar het centrum. Aan de Via Appia is 

weinig beschutting, maar in het centrum is er altijd wel iets te vinden, een 

winkel, een kerk. Ik was net vlakbij de S. Giorgio toen het onweer 
losbarstte. De lucht was bijna inktzwart. Ik rende de laatste meters terwijl 

de eerste dikke druppels vielen, schoot de portiek in en de open kerk 
binnen. Veilig! 

 
De kerk is scheef. Absoluut. Dat is het minste dat je ervan kunt zeggen. De 

muren van de zijschepen lopen schuin naar elkaar toe, de zuilenrijen die ze 
van de middenbeuk scheiden, ook. Klassieke zuilen, spolia, uit oudere 

gebouwen. De schuine muren volgen in wezen oudere fundamenten. De 
muren zelf zijn kaal, op wat opschriften na. Sommige nog in het Grieks en 

door de beschadigde staat en de vele afkortingen moeilijk (of niet) te 
ontcijferen. Andere dateren uit recentere eeuwen en zijn in het Latijn. Alleen 

ruimte verder. Een open dakstoel zoals dat in deze kerken meestal het geval 
is geweest. Het koor ligt hoger. Ook dat is gebruikelijk, omdat onder het 

koor ruimte was voorbehouden voor relieken. Deze kerk bewaart het hoofd 

van Sint-Joris die overigens van de officiële lijst geschrapt is, al is hij nog 
steeds patroon van een reeks schuttersgilden. En van Stratum natuurlijk. 

 
Boven het altaar verheft zich een tabernakel uit de 11de eeuw, zuiltjes en 

dwarsbalken. In de apsis bovenaan een fresco van Sint-Joris met andere 
heiligen, een werk dat wordt toegeschreven aan de medewerkers van Pietro 

Cavallini, een Romeinse schilder die aan het eind van de 13de eeuw actief 
was en van wie u meer werk kunt bewonderen in de mozaïeken in de S. 

Maria in Trastevere of het fresco van het Laatste Oordeel in de S. Cecilia in 
Trastevere. Verder niets. Rust en leegte. 

 
Maar de onrust is vlakbij. Luttele weken vóór mijn eerste bezoek aan Rome 

in september 1993 liet de maffia in een laatste poging om de operatie Mani 
pulite tegen te gaan een bom ontploffen in de portiek van deze kerk. 

Waarom juist hier weet niemand: de kerk heeft amper symbolische waarde 

of betekenis, maar feit is dat de portiek die uit de 12de eeuw stamt, zwaar 
beschadigd werd. Inmiddels is de schade weer hersteld. 

 
Naast de portiek werd in de 12de eeuw ook een campanile opgetrokken, 

een klokkentoren. Rome wemelt nog van de romaanse torens en deze is 
een van de mooiste (maar dat geldt ook voor de Cosmedin-kerk of de S. 

Giovanni a Porta Latina). De toren steunt gedeeltelijk op een monument dat 
wel duizend jaar ouder is. Een vreemd monument, pokdalig, beschadigd, 

de Boog van de geldwisselaars. 
 

Natuurlijk is wat we nu zien alleen het bovenste stuk. Door de ophoging van 
het straatniveau is het onderste stuk letterlijk in de bodem verdwenen. U 

mag er zeker nog 1 - 1,5 m bijtellen. Maar dat neemt niet weg dat het een 
vreemd monument blijft. Een boog zonder halfronde doorgang, maar recht 

gesloten. Het is eerder een toegangspoort die van het (nog altijd aanwezige, 
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maar niet toegankelijke) straatje erachter naar de veemarkt, het oude 
Forum Boarium, leidt. Volgens het opschrift werd het in 204 door de 

vereniging van geldwisselaars opgericht ter ere van keizers Septimius 

Severus (193-211) en Caracalla (211-216). En daar zit het probleem. 
 

Wie goed toekijkt, ziet dat er aan het opschrift gemorreld is. Gerommeld. 
Ook het reliëf op de boog oogt nogal beschadigd. Dat klopt. Dat was 

Caracalla. Ik zal u de details besparen, maar Caracalla was niet een van de 
sympathiekste Romeinse keizers. Hij volgde in 211 zijn vader op, samen 

met zijn broer Geta. Een jaar later doodde hij (of liet hij doden) Geta die 
zwaargewond zijn toevlucht zocht in de armen van zijn moeder en daar 

stierf. Broedermoord. Romulus en Remus, Kaïn en Abel. En dus ook 
Caracalla en Geta. Maar Caracalla was niet aan zijn proefstuk toe. Hij had 

zich al in 205 laten scheiden van zijn vrouw Plautilla die hij verdacht van 
deelname aan een samenzwering. In datzelfde jaar had hij zijn schoonvader 

Plautianus op grond van dezelfde verdenking laten vermoorden. In 211 
volgde zijn ex-vrouw. Een jaar later Geta.  

 

Maar daar bleef het niet bij. Caracalla verdroeg niet dat Geta's naam nog 
ergens in Rome te vinden zou zijn. Dus werd Geta geschrapt. Letterlijk. Zijn 

naam werd van de monumenten van en voor de familie van Septimius 
Severus gebeiteld. Dus ook op de boog van de geldwisselaars. Maar hier 

moesten ook de namen van Plautilla en Plautianus weg. En -eveneens 
belangrijk- hun portretten tussen de reliëfs op deze boog. Vandaar de lege 

ruimten. Vandaar het pokdalig uiterlijk van deze boog. Iedere keer moest 
er een nieuwe naam verdwijnen en konden de geldwisselaars weer aan de 

gang aan hun boog.De moraal van het verhaal? Let op met het op de voet 
volgen van de politieke actualiteit. U kunt het verleden trachten uit te 

wissen, maar het komt toch altijd weer bovendrijven. Historici ontdekken 
het en brandmerken niet alleen eventueel wat verdwenen is, maar ook wie 

heeft doen verdwijnen. Laat dat in tijden van hevige dekolonisatiedrang, 
zoals op dit moment, duidelijk zijn. 

 

En uiteraard: hoed u voor Caracalla. Hij kijkt u nu 
nog in musea aan met een felle kop. Zijn blik is 

duister, zijn lange bakkebaarden kenmerkend. 
 

En nog: de vrede die wij zoeken en de rust waarnaar 
wij hunkeren bevindt zich soms onaangenaam 

dichtbij geweld. Dat laatste laat zich niet uitbannen, 
het zoekt ons op, het achtervolgt ons. 

 
Maar dat is geen reden om niet de rust en de vrede 

te zoeken. Laat ons dus terugkeren naar de S. 
Giorgio en nog even genieten van de rust en stilte 

tussen de schuine muren en zuilenrijen. Laat ons nog 
even komen tot onszelf en hopen dat we het geweld toch wat achter ons 

 
De felle kop van Caracalla 
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kunnen laten. Want, uiteindelijk: die rust en vrede zijn soms ook 
aangenaam verrassend dichtbij het geweld. 

 

Michiel Verweij 
 

 

 

Loslaten maar niet laten vallen 
 

Rabbi Jacob liet een jonge joodse man de synagoge (de joodse sjoel of 
leerhuis) zien. Met zorg is de ruimte ingericht. In het middengedeelte stond 

een lezenaar waar kandelaars bij stonden en waarop een Thorarol lag. 
Terwijl de jonge man de rol opende, reikte rabbi Jacob hem een jad –dat is 

een aanwijshandje– aan.  Met het zilveren handje volgde hij de tekst waarin 
te lezen stond dat we allen kinderen van Abraham zijn. 

“Hoe zit dat met jou?”, vroeg Jacob. “Ben jij ook zo iemand die een ander 

graag wil bekeren tot jouw geloof?” De man knikte, maar niet erg 
overtuigend.  “Laat het aanwijsstokje eens los”, zei rabbi Jacob. De jonge 

man legde de jad naast de Thorarol neer.  “Bijna goed”, zei rabbi Jacob. Hij 
nam de jad in zijn hand, liet hem los in zijn hand liggen en zei: “Wel loslaten, 

maar niet laten vallen.”  Net zo zouden we om moeten gaan met ons geloof. 
Niet krampachtig willen vasthouden, maar het met je mee dragen omdat 

het geloof ook jou draagt. Wie zich gedragen weet en voelt, kan loslaten 
zonder ook maar iets te laten vallen.  

 
Vraag: Wat wil je loslaten, maar niet laten vallen? 
 

 
Uit: Hornikx, R., Een handvol verhalen, Kok, Kampen, 2007 

 
 
 

Het leven gewogen (9) 
 
Enzo Bianchi is naast zijn vele werkzaamheden, altijd een sportieve persoon 
gebleven. In zijn boek schrijft hij uitgebreid over zijn passie wandelen. Hij 

schrijft daar heel persoonlijk over. Dit kunnen we uit de volgende tekst 

opmaken. 
‘Nu ik ouder word, realiseer ik me welk een groot cadeau ik bezit. Waar ik 

me ook bevind, thuis, in het bos, in de stad, of tijdens mijn korte verblijven 
aan de Ligurische kust: Ik kan wandelen. Toen ik jong was en helemaal 

opging in mijn taak, viel het mij moeilijk veel tijd vrij te maken om te 
wandelen. Maar nu voelt het voor mij heel natuurlijk aan om te gaan 

wandelen. Tijdens de winter en in de andere seizoenen voor de avond valt, 
ga ik wandelen. Nu eens langzaam dan weer met een stevige tred. 

Wandelen brengt lichaam en geest in beweging, beweging die ik niet heb 
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als ik aan tafel blijf zitten. Ik kijk vooral naar de bomen tijdens mijn 
wandeling. Ze zijn voor mij een soort levensgezellen. Ze zijn bestand tegen 

de koude en de hitte, ze verdragen regenbuien en het gewicht van de 

sneeuw. Ik kan getuigen –zoals Bernardus van Clairvaux al schreef– dat ik 
veel geleerd heb van het bos. Onderweg zie ik een eik die meer dan 500 

jaar oud is. Soms wil ik hem omhelzen, maar de stam is zo omvangrijk dat 
ik mij tevreden moet stellen er tegen aan te leunen met mijn rug en armen. 

Ik herinner me dat ik na het omhelzen van mijn moeder, van wie ik veel 
hield, bomen omhelsde. 

 
Ik loop ook langs een lindenlaan die ik 

aan het begin van mijn oude dag heb 
geplant om degenen die na mij komen 

een schaduwrijke weg vol geuren cadeau 
te doen. In het bos kom ik grote morene 

rotsen tegen die door de gletsjers zijn 
achtergelaten. Ze nodigen mij uit er over 

te wrijven en er op te steunen, ik word 

hierbij een eenheid gewaar dat ik deel uit 
maak van de aarde. Onderweg kom ik 

ook een beekje tegen waarin de polychrome en gladde  steentjes, 
uitgespuwd door de gletsjers, een muziekstuk lijken uit te voeren samen 

met het stromende en borrelende water.  
 

Van jongs af aan ging ik vaak naar het bos dat naast mijn dorp lag. Ik ging 
er heen om te zoeken wat ik thuis noch op straat vond: de eenzaamheid 

die mij verwelkomde, het kunnen aanschouwen van de natuur en ook het 
kunnen luisteren naar de schijnbaar levenloze natuur. Het was alsof mij 

gezegd werd: “Als je goed wilt leven, kijk dan goed en luister goed”. Dit 
heb ik altijd trachten te doen, en nu ik oud ben, doe ik dit meer dan ooit.’ 

 
Dolf van der Linden OSA 
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Communicatie 
 

De belangrijkste regel in communicatie: alles draait om perspectief. Om dit 

te illustreren kent men in India een volksverhaal, dat al eeuwenlang wordt 

doorverteld. Het begint zó:  

 

De blinde mannen en de olifant. 

Lang geleden woonden er zes 

oude mannen in een dorp in India. 

Elk van hen werd blind geboren. 

De andere dorpelingen hielden 

van de oude mannen en hielden 

hen uit de buurt van kwaad. 

Omdat de blinde mannen de 

wereld niet zelf konden zien, 

moesten ze zich veel van zijn 

wonderen voorstellen. Ze 

luisterden aandachtig naar de 

verhalen van reizigers om te leren 

wat ze konden over het leven buiten het dorp. 

Het vervolg kunt u vinden op https://augustinus-eindhoven.nl/wp-

content/uploads/2021/09/Volksverhaal-uit-India-De-blinde-mannen-en-de-olifant.pdf 

Wat vertelt dit verhaal ons? De blinde mannen gaan de échte olifant   

‘bekijken’. Maar daarna verkondigen ze nog steeds hun onderling heel 

verschillende bevindingen, die ze daarvoor ook al hadden uitgesproken. Pas 

als ze, op advies van de wijze Radja, naar elkaar beginnen te luisteren, 

komt het antwoord op hun vraag in zicht. 

 

Wie is er sowieso in staat om het grote geheel van de werkelijkheid te 

overzien? Ieder van ons kan immers maar een fractie bevatten. Het wordt 

tijd dat we gaan beseffen dat elk mens een unieke kijk op de wereld creëert 

op grond van zijn persoonlijke ervaringen, zijn eigen taal en culturele 

achtergrond. Er is zoveel te ontdekken! Samenwerking is de sleutel. Zoals 

in het levende lichaam de verschillende ledematen ieder hun eigen 

waardevolle bijdrage leveren aan het geheel. Samen zijn ze tot oneindig 

veel meer in staat dan de optelsom van de afzonderlijke onderdelen ooit 

zou kunnen opleveren. 

 

Iets dergelijks mocht ik afgelopen zaterdag ervaren tijdens de wereldwijde 

Rosery Rally (A) in het Stadswandelpark te Eindhoven. In openlucht op het 

grasveld, tussen de hoge bomen kwam een grote groep multiculturele 

https://augustinus-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2021/09/Volksverhaal-uit-India-De-blinde-mannen-en-de-olifant.pdf
https://augustinus-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2021/09/Volksverhaal-uit-India-De-blinde-mannen-en-de-olifant.pdf
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gelovigen tezamen om het rozenkransgebed 

te bidden en te zingen. Dat deden ze vol 

overtuiging, in diverse talen: Latijn, Engels, 

Spaans, Pools en Nederlands. Het wolkendek 

week uiteen en de zon begon te schijnen. Er 

was een tastbaar gevoel van samenhorigheid. 

De hemel ging even open boven ons. 

En zo voelde dat ook tijdens onze 

lustrumviering op zondag 5 september in de 

Kapel op Glorieux. Wat een bijzonder 

weekend. 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

(A) International Rosery Rally Eindhoven op 4 

september 2021 - Radio Maria  

Video impressie: https://youtu.be/w_jWhb1sEls 

 

 

 

 

In Memoriam Adriaan Vos 

 
Van zijn twee zoons kregen we het bericht 
dat Adriaan Vos op 13 juli 2021 thuis is 

overleden. Hij bereikte de respectabele 
leeftijd van 91 jaar. Adriaan was een 

trouwe bezoeker van onze vieringen. Altijd 
in voor een praatje na afloop bij de koffie. 

Hij vertelde dan graag over zijn leven, zijn 

devotie voor Maria en zijn grote voorliefde 
voor pianomuziek. Een diepgelovig mens 

is van ons heengegaan. 
 

Moge Adriaan rusten in Vrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w_jWhb1sEls
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Nationale Ziekendag 
 

Vandaag (2e zondag van september) vieren wij de Nationale Ziekendag. 

Een dag voor iedereen. Een moment om stil te staan bij de zieken om ons 
heen. Dat zij kracht, geborgenheid en steun mogen putten uit de mensen 

die hen omringen. 

 
De dichter Driek van Wissen (1943-2010) schreef dit gedicht voor de 

Nationale ziekendag 
 

Beleef het samen 
 

De Zonnebloemen met hun bruine ogen, 
omkranst door fraaie wimpers in het geel, 

hebben gelukkig voor het merendeel 
hun kopjes nog niet moedeloos gebogen. 

Zij hebben in de vaas dankzij hun steel 
uit voorzorg om niet lelijk uit te drogen 

het levenswater stevig opgezogen 
en bloem en stengel vormen één geheel. 

En wat je bij de bloemen voor de ramen 

kunt zien, is wat je ook bij mensen ziet: 
Als je een ander nieuwe kansen biedt 

om het bestaan wat te veraangenamen 
is dat iets waar je zelf ook van geniet, 

want je beleeft in wezen alles samen! 

 
 

Zending 
 

God zegen ons 
met de adem van liefde. 

 
Zegen ons 

met dauw van vertrouwen en hoop. 
 

Zegen ons 
en onze dromen en verlangens. 

 

Die God en ons nabij is zegene ons: 
 

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


