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Filippo Lippi (Florence, vers 1406 - Spolète, 1469) 
La Vierge et l'Enfant entourés d'anges, de saint Frediano et de saint Augustin, 
dite Pala Barbadori, 1437 Paris, musée du Louvre 
 

 
 

 

Inleiding: 
 

Voor u ligt het zevenenvijftigste nummer van Open Vensters.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN.  
Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus 
tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een 
foto hiervan! Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 
rondzendbrief en wensen u fijne feestdagen!  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT ..  
 
Vandaag vieren we de geboorte van onze Heer en Heiland.  
Vandaag is de Waarheid opgebloeid uit de aarde en hij die de Dag is, 
is geboren op een van onze dagen.  
Een dag om ons te verheugen en blij te zijn. Wat de weldaad is van de 
nederigheid van een zo grote en verheven God, dat wordt heel goed 
verstaan door de christengelovigen.  
Maar een hart dat van God niet weet, begrijpt het niet.  
God heeft het verborgen voor wie denken wijs en verstandig te zijn, 
om het bekend te maken aan de kleinen.  
Laat wie nederig zijn zich nu vastgrijpen aan de nederigheid van God. 
Want met zo'n sterke hulp kunnen zij de hoogte van God bereiken. 
Niet op eigen kracht, maar ze laten zich helpen.  
Wie denken wijs te zijn, zoeken naar de grote dingen in God,  
maar hebben geen oog voor de nederige dingen die God doet.  
Als zij de ware wijsheid bezaten, zouden ze begrijpen  
dat God een lichaam kon aannemen  en mens kon worden.  
Dat hij aannam wat hij niet was, zonder te verliezen wat hij was.  
Dat hij naar ons toe kwam als mens, zonder bij de Vader weg te gaan. 
Daarom, wees blij, rechtvaardigen.  
Vandaag wordt geboren wie u rechtvaardig maakt. 
Verheug u, zwakken en zieken. 
Vandaag wordt u de redder geboren. 
Verheug u die gevangen zit. 
Vandaag wordt u de Verlosser geboren. 
Schep moed wie onder het slavenjuk leven. 
Vandaag wordt de Meester geboren die u zal leiden. 
Verheug u vrije mensen. 
Vandaag wordt geboren degene  
die de kinderen van God naar de vrijheid leidt. 
Vreugde voor allen die in Christus geloven: 
vandaag is het Kerstmis, Christus is ons geboren. 
 
Augustinus,Preek 184. 
Vertaling en bewerking Wim Sleddens. 
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BOEKBESPREKING 
Woelige tijden. Augustinus' antwoord en 
het onze / red. Anneke Goovaerts. 
Heverlee: Augustijns Historisch Instituut, 
2014. (Augustinusdag 2014). 77 p. 
bestellen via agoovaerts@augustiniana.be  
 
Noord-Afrika is in de vierde eeuw een 
rijke provincie: het exporteert graan, olie, 
keramiek, paarden, maar terwijl steden 
worden verfraaid, kunnen de armen 
amper overleven. De welvaart is ongelijk 
verdeeld wat sociale onrust oplevert, 
crisis en na de val van Rome ook oorlogen, 

een zwakke overheid, corrupte politici en ambtenaren. Mathijs 
Lamberigts schetst in duidelijke lijnen en met sprekende voorbeelden 
de onoplosbare problemen waarmee Augustinus geconfronteerd 
wordt.  Als bisschop en rechter ageert hij tegen de rijke 
grondgrondbezitters die hun pachters tot slavernij drijven. En wat 
moet hij doen tegen slavernij, slavenhandel, kinderarbeid? Hoe help 
je armen die hun kinderen laten werken, 
eigenlijk verkopen als slaaf, omdat ze dan een 
mond minder hoeven te voeden?  
 
Ook in zijn kerk heerst er onrust en 
verdeeldheid. De strijd tussen katholieken en 
donatisten kost Augustinus veel tijd. Hij is 
teleurgesteld in christenen die zelf de fout in gaan zoals de door hem 
benoemde bisschop Antoninus van Fussala die zich autoritair en 
hebzuchtig gedraagt. Eigenlijk is het tamelijk pessimistische beeld van 
Augustinus over 'de stad van de mens' een  realistisch beeld, merkt 
Mathijs Lamberigts op. Augustinus ontwikkelt geen strategie, maar in 
deze woelige tijden blijft  Augustinus zich inspannen voor elke vraag 
om hulp omdat Christus aanwezig is in het gelaat van elke arme die 
ons aankijkt.  
 

mailto:agoovaerts@augustiniana.be�
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In tegenstelling tot het dalende kerkbezoek in onze woelige tijden 
blijven bedevaartplaatsen als Scherpenheuvel, Banneux 
onverminderd populair. In het tweede artikel toont Hans Geybels dat 
de volksdevotie of liever 'de dagelijkse religieuze cultuur' een 
logische ontwikkeling is van onze individualistisch ingerichte 
samenleving. We kiezen zelf wat we willen geloven, hoe vaak en waar 
en op welke manier. In tegenstelling tot een eucharistieviering (vaste 
tijd, vast ritueel, passieve deelname) bezoeken we een 
bedevaartsoord wanneer het ons uitkomt, we bepalen zelf hoe lang 
we blijven en wat we daar doen. De dagelijkse religieuze cultuur is 
een gelovig zijn à la carte: we halen eruit wat interessant vinden. 
Vaak is dat een visueel gerichte cultuur: we richten ons op kaarsen, 
beelden (of waxinelichtjes en foto's), processies (stille tocht), 
relikwieën. Augustinus is mild over deze geloofsattitude maar spant 
zich in de heiligenverering en mirakelcultuur uit de sfeer van de 
magie te halen.  
Terwijl Augustinus de wereld waarin hij is opgegroeid op latere 
leeftijd teloor ziet gaat, zoekt hij God en ontdekt daarbij het 'zelf', 
een persoonlijke innerlijke ruimte waar je God kunt vinden. Hij 
beschrijft zijn zoektocht in zijn Confessiones. Dit werk wordt wel de 
eerste autobiografie genoemd hoewel het dat eigenlijk niet is, 
constateert Lea Verstricht. Zij vergelijkt het autobiografisch schrijven 
van Augustinus met dat van Rousseau en Kader Abdolah. Rousseau 
die goed bekend was met het werk van Augustinus, noemt God 
nauwelijks. Augustinus schrijft met overgave, geeft zijn verhaal uit 
handen  om zichzelf terug te vinden. Rousseau wil het verhaal bij zich 
houden wat niet lukt en wat hem frustreert. Kader Abdolah ziet zich 
als pelgrim onderweg. Zijn romans verwoorden de spanning tussen 
scheppen en geschapen worden die net als bij Augustinus een 
perspectief bieden waarin verleden, heden en toekomst 
samenkomen in een nieuwe dynamiek.  
 
Drie toegankelijke, zeer lezenswaardige voordrachten gehouden op 
de Augustinusdag in september 2014.  Ze bieden interessant 
vergelijkingsmateriaal tussen de onrustige 5de en 21ste eeuw.   

Ingrid van Neer 



8 
 

Rectificatie  
 
In de papieren uitgave van OV55  bleek 
Ingrid van Neer een proefdruk van het 
boekje van Nico Beumer te hebben 
gerecenseerd. In de digitale versie is er 
daarom een wat andere tekst dan in de 
papieren versie van OV55. Onze excuses 
hiervoor.  
Wij willen het boek van Nico Beumer o.s.a. 
Altijd onrustig nogmaals van harte bij u 
aanbevelen!  
 
 

FAMILIA-GROEPEN 
 
FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL  
Het is al weer het laatste kwartaal van het vijftiende jaar van de 
Familia Augustiniana Boskapel. Wat gaat de tijd toch snel, maar 
Augustinus stelt dat we zelf de tijd zijn, dus wat zou ik klagen, hooguit 
verwonderen of nog beter bewonderen of zelfs genieten ! 
Het was voor onze Familia-groep een stabiel en rustig jaar. Naast 
onze eigen familia-avonden zijn velen actief voor het Augustijns 
Centrum de Boskapel. Daarvan was ik vele jaren bestuurslid maar ik 
heb er voor gekozen deze functie neer te leggen opdat ik meer tijd en 
ruimte heb om me bezig te houden, wat me onbetwist het meeste 
interesseert; en dat is het levendig houden van de Augustijnse 
spiritualiteit onder leken. Ik heb zelf de waarde ervan leren 
ontdekken  en handvatten gekregen om op deze wijze inhoud 
proberen te geven aan mijn christen-zijn.  Ook andere zin-zoekers 
zou ik van deze levenswijze willen laten proeven opdat zij vervolgens 
zelf kunnen oordelen of zij zich ook door deze spiritualiteit kunnen 
laten inspireren.  
Zoals gezegd we hebben een stabiel jaar gehad en de nieuwe formule 
die we hanteren (geen boek van A tot Z lezen, maar ieder brengt om 
de beurt een tekst in die hem raakt of bezighoudt), lijkt een formule 
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te zijn die bij onze groep goed valt. Naast Augustinus breng je dus 
óók een beetje jezelf in en dat geeft mooie avonden.  
Marjette bracht in september een tekst in uit: Geef mij te drinken; 
een preek van Augustinus over het Johannesevangelie, waarin hij 
(Johannes) getuigt van het Licht, terwijl iedereen dacht dat hij het 
licht was. De uitleg die Augustinus hieraan geeft zette Marjette en 
daarna ons allen aan het denken.  
Karel liet ons de enkele paragrafen uit het laatste hoofdstuk van de 
Belijdenissen mee-lezen. Hij heeft immers de afgelopen jaren een 
groep begeleid bij het lezen van dit belangrijke werk van Augustinus 
en het was duidelijk waarom hij zo verrukt is van dit werk van 
Augustinus. En Gerrit had in november een tekst van Augustinus 
gekozen uit Leven in hoop, over zinloze en zinvolle angst. We 
filosofeerden naar aanleiding van deze tekst samen over angst voor 
de dood maar het is volgens Augustinus beter om het leven te 
beminnen dan bang te zijn voor de dood, want leven is God en God is 
eeuwigheid! Op deze wijze werken de avonden ook stimulerend, 
want de gekozen teksten zijn natuurlijk slechts ‘neusjes van de zalm’ 
van werken van Augustinus en wil je  ook de rest ervan lezen, dan 
doe je dat daarna in je eigen tijd !  
Het jaar loopt weer ten einde met de feestdagen in het vizier.  
Daarom willen de leden van de Familiagroep Boskapel alle overige 
leden van de FAN hele mooie en inspirerende Kerstdagen toewensen 
en een goed begin voor 2015.  

Annemieke Pacilly  
 
FAMILA-GROEP LINDENHOLT 
We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin we twee keer aan een 
FAN-ontmoetingsdag meegewerkt hebben. Het waren totaal 
verschillende, maar beide mooie, inspirerende en goede 
bijeenkomsten. In verbondenheid met elkaar samen de schouders 
zetten onder de werkzaamheden van de ontmoetingsdag heeft de 
onderlinge band weer eens extra duidelijk gemaakt. Daar zijn we 
allemaal erg blij mee.  We wensen iedereen fijne feestdagen en alle 
goeds voor 2015! 

Antoinette Reijnders,Bettineke van der Werf 
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Twee familialeden uit Lindenholt zijn deze zomer meegegaan met de 
jongerenreis naar San Gimignano. Hieronder vindt u een impressie 
van de reis.  
 
Jongerenreis naar San Gimignano 2014  
Zoals voorgaande keren zijn we met een groep jongeren vanuit de 
Parochie Lindenholt vertrokken naar het klooster Convento San 
Agostino in San Gimignano Italië. 
Dit jaar zijn we met een kleinere groep gegaan n.l. negen jongeren en 
vier begeleiders. De meeste kwamen weer uit het jongerenkoor Joli 
van de parochie, maar één deelneemster kwam van buiten de 
parochie. Met een klein groepje zijn we, als voorbereiding op de reis, 
met enige begeleiders, jongeren en Wim Sleddens OSA bij elkaar 
gekomen om tot een thema te komen voor deze reis. Refererend 
naar een overweging van Wim in de viering na de eerste bijeenkomt, 
kwam het thema te voorschijn: Waakzaamheid.  
Hier zijn we in volgende voorbereidingsgesprekken op doorgegaan en 
werd het thema in het Italiaans: ‘Vigilance’. Voor het eerst zijn we dit 
jaar op 23 juli vertrokken vanuit airport Düsseldorf Weeze naar 
Bologna, vandaar per touringcar naar San Gimignano, een rit van ca. 
twee uur. Nadelig was het tijdstip van aankomst bijna midden in de 
nacht, maar we wisten dat we op 6 augustus in de middag weer 
huiswaarts zouden vertrekken, dus niet ’s morgensvroeg en dat 
maakte veel goed. 
We zijn de eerste dag rustig in de ochtend begonnen met wat werk te 
verrichten en ’s middag hebben we een start gemaakt met de 
diepgang. Het organisatieteam had bedacht dit te doen met een spel, 
namelijk de weerwolf, een spel dat nogal confronterend naar elkaar 
toe kan zijn. Nadat we dit spel een keer gespeeld hadden, kwamen 
we voorzichtig tot waakzaamheid, waakzaam zijn voor jezelf en voor 
anderen. Zo rolden we als groep het thema in en op andere 
momenten zijn we hiermee verder gegaan. 
 
Omdat we dit jaar met een kleine groep waren had de organisatie de 
werkzaamheden ook wat aangepast in de vorm van kleinere klussen. 
Echter we hebben ook een grote klus kunnen bewerkstelligen, een 
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wens van prior Brian 
Lowery OSA, het 
vernieuwen van de stenen 
trap naar het platform op 
de toren. Een klus waar 
een architect en een 
plaatselijke metselaar bij 
gehaald werden. Samen 
met de metselaar 
Marcello en twee van de 
begeleiders is deze klus in 
twaalf dagen geklaard. 

Uiteraard was Brian daar erg blij mee. Het kon niet uitblijven dat dit 
jaar de groepsfoto dan ook op de trap gemaakt werd. 
Verder hebben we veel tuinwerkzaamheden gedaan, maar ook het 
schilderen van de grote kerkdeuren, kleine reparaties in het klooster 
en schoonmaakwerkzaamheden etc. Allemaal naar tevredenheid. 
Als groep hebben we ook de uitstapjes gemaakt naar Siena en 
Florence wat altijd leuk en gezellig is. Op de zondagen was er ruimte 
voor bijvoorbeeld zwemmen, ijsjes eten en lekker wandelen in het 
stadje.  
Terugkomend op de 
diepgang, we zijn in 
groepsgesprekken een 
aantal keren bij elkaar 
geweest waar het thema 
centraal stond, samen met 
Brian als gespreksleider, die 
uitdagende 
aandachtspunten inbracht. Bijzonder hierbij was de aanwezigheid en 
deelname van de drie novicen die voor hun studie in San Gimignano 
waren. Een waardevolle en bijzondere ervaring was de wederzijdse 
inbreng. Duidelijk zichtbaar werd de groep één samen met de 
novicen. Er volgden zelfs een aantal één op één gesprekken. De 
definitie van het thema waakzaam zijn: ‘Met aandacht leven’ kwam 
steeds meer in beeld. Een bijzondere ervaring was het bezoek aan de 
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zusters in Lecceto. In het klooster werden we rondgeleid door Brian, 
hierna zijn we met de groep bijeen gekomen met zuster Sara. Zij 
vertelde over het contemplatieve leven in stilte, wat duidelijke 
raakvlakken heeft met waakzaamheid. Na dit gesprek zijn we in stilte 
uit elkaar gegaan, een half uur stil zijn in jezelf. Voor sommigen was 
dit confronterend, maar het was ook een goede ervaring. Samen met 
de zusters is de bijeenkomst met een gebedsviering afgesloten. 
Hierna hebben we met de groep de mooie stad Siena bezocht. 
Uiteraard heeft het koor weer met veel enthousiasme gezongen 
tijdens de zondagsvieringen in de kapel. Zij kregen naderhand veel 
complimentjes van de kerkgangers. 

 
Als afsluiting zijn we met de groep in een kring bij elkaar gekomen en 
hebben we het spel; de weerwolf wederom gespeeld, nu met de 
ervaring die iedereen had opgedaan in de diepgang. Dit was duidelijk 
voelbaar als je ‘waakzaam’ bent voor en met elkaar.   
Op de inmiddels gebruikelijke wijze hebben we weer afscheid 
genomen van het klooster en zijn we weer huiswaarts getrokken met 
het rugzakje gevuld, niet alleen met kleding en versnaperingen, maar 
met veel méér. 

Pieter Renkens 
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VAN HET FAN-BESTUUR 
 

Van het FAN-bestuur 
 
We wilden zo graag prof. Joseph Kelley als spreker 
ontvangen, dat we de datum van de najaars FAN-
dag moesten verschuiven naar afgelopen zaterdag 
13 december. Maar het lange wachten heeft 

geloond. Het thema was Gemeenschap en Hoop: hoop laat je 
verlangen naar iets moois, hoop wil je delen, hoop vormt ons en laat 
ons in actie komen. Bovendien, al is hoop toekomst gericht, de 
positieve effecten ervan zijn nu al 
merkbaar. Elders in Open Vensters staan 
foto's. Een impressie van deze inspirerende 
ontmoetingsdag komt in de volgende Open 
Vensters.   
 
In de middag volgde informatie over de 
leken augustijnen in Engelstalige wereld: 
USA, U.K. en Australië. In de USA zijn 
verschillende groepen: Vrienden, 
Vrijwilligers, Derde Orde en Geassocieerden 
van de OSA.  Tot de vrijwilligers behoren veel  alumni van de 
katholieke augustijnse Villanova University. Vaak kwamen ze in 
contact met een groep door bijv. het zingen bij een koor.  De 
bijeenkomsten en activiteiten verschillen per groep. De 
organisatiestructuur is anders dan die van de FAN. Er volgde een 
interessante discussie (in het Nederlands) over leeftijdgebonden 
groepsvorming en het meer zichtbaar worden van onze FAN-
activiteiten: hebben jullie overigens al onze  Facebookpagina gezien? 
 
Vanwege deze presentatie en discussie was de ALV ingekort.  
Noteert u alvast de datum voor de nieuwe ontmoetingsdag:  
28 februari 2015 in Eindhoven, Mariënhage.  
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jaarverslag FAN 
Denkt u ook aan een overzicht van de activiteiten, bijzonderheden 
van uw eigen Familiegroep voor het jaarverslag FAN?  U kunt dit 
inleveren tot 15 januari bij de secretaris FAN.  
 
In de presentatie werd gerefereerd aan Rom, 8,18-25: 'Er is hoop! 
Want ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een eind aan de 
macht van de dood.'  Augustinus zegt in En.Ps. 148,8: 'Hij die vanuit 
de hemel tot ons gekomen is om het goede te brengen, heeft op 
aarde het kwade doorstaan. Hij heeft ons beloofd dat wij ooit daar 
zullen zijn vanwaar Hij gekomen is, en wel met de woorden: "Vader, 
Ik wil dat zij met Mij zullen zijn waar Ik ben." Zo groot is Gods liefde 
voor ons: Hij is met ons geweest waar wij waren, wij zullen eens met 
Hem zijn waar Hij is.'  
Een gezegend Kerstfeest en een vreugdevol Nieuwjaar! 

 Namens het bestuur, Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN 
 
 
 
Aan de abonnees van Open Vensters: 

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2015  
ad € 10,00 s.v.p. voor 1 maart overmaken. 
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 
 t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘abonnement 
Open Vensters 2014’   

Penningmeester FAN 
 
 
Aan de FAN-leden: 
Wilt u het abonnementsbedrag voor 2015 ad € 50,00 s.v.p.  
voor 1 maart overmaken. IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. 
t.n.v. FAN, onder vermelding van ‘lidmaatschap FAN 2014’   

Penningmeester FAN 
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WEBSITE EN FACEBOOKPAGINA 
 
We hebben sinds kort niet alleen een website 
(www.familiaagustiniana.nl), maar ook een Facebookpagina 
(www.facebook.com/familia.augustiniana.nederland). Om beter 
herkenbaar en gemakkelijker vindbaar te zijn op internet, willen we 
hier ook actiever worden, zoals we ook al verteld hebben op 13 
december tijdens de FAN-dag.  

Een van de manieren om de website 
actiever te maken, is door artikelen uit 
Open Vensters direct op de website te 
plaatsen. En een van de manieren om 
bekender te worden is door op ‘social 
media’, in dit geval dus Facebook, 
bekend te maken wat er op de 
website, en dus in de FAN, gebeurt. 
Maar social media werken alleen als 
het een gedeelde inspanning is en 
zoveel mogelijk mensen van de FAN 

daaraan bijdragen. 
Wat verwachten we van jullie? Dat degenen die al ‘op Facebook 
zitten’ de FB-pagina van de FAN ‘liken’ (vind-ik-leuk). De pagina 
verschijnt dan op je eigen pagina als een van de dingen die je leuk 
vindt. (Heb je nog geen Facebookaccount maar heb je er wel eens 
over gedacht om zo’n account te nemen, dan is nu het moment!) Als 
je pagina leuk vindt, krijg je ook bericht als er iets wordt gepubliceerd 
op onze FB-pagina. Die artikelen kun je ook leuk vinden of zelfs delen. 
Doe dat, als je ze de moeite waard vindt, want zo wordt de FAN 
bekender binnen je vriendenkring op FB en daarbuiten. 
En dat willen we toch allemaal?  
Nu kun je ook eenvoudig zelf een bijdrage leveren. 

Karel Peijnenborg 
 
 
 
 

http://www.familiaagustiniana.nl/�
http://www.facebook.com/familia.augustiniana.nederland�
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TERUG KIJKEN 
AUGUSTIJNSE BEWEGING 
11 OKTOBER 2014 
Prof. Dr. Herwi Rikhof hield op 11 oktober 
2014 voor de Augustijnse beweging een 
lezing over sacramenten. In de ochtend 
wees hij op de nieuwe accenten die het 
Tweede Vaticaans Concilie heeft gelegd, 
die vooral van belang zijn voor het vieren 
van de eucharistie. En hij besprak het 
sacrament van de doop en het vormsel. ’s 
Middags kwam Augustinus en zijn kijk op 
sacramenten aan bod. 
 
Nieuwe accenten van het Tweede Vaticaans Concilie 
Het Tweede Vaticaans Concilie gaf blijk van een brede kerkvisie. 
Uitgegaan werd van de gemeenschap van gelovigen die als 
gemeenschap van gedoopten werd gezien. Het ambt van de priester 
staat in dienst van deze gemeenschap. Als gedoopten hebben de 
gelovigen deel aan het drievoudig ambt van Christus dat, koninklijk, 
priesterlijk en profetisch is (vgl 1 Petr 2, 9-10). Iedere gedoopte is 
gevoelig voor, en is vindplaats van God. 
De accenten van het Tweede Vaticaans Concilie gaan over liturgie als 
context, en verbreding van het sacramentenbegrip, met name wat 
betreft de doop en het vormsel. Op een Liturgisch Congres in 
Mechelen had Dom Lambert Beauduin kritiek op het individualistisch 
karakter van de liturgie. Tot dan toe werd de gemeenschap niet zo 
belangrijk gevonden, en een priester kon goed alléén de mis 
opdragen. Beauduin meende dat allen actief aan de liturgie moeten 
deelnemen. Hiertoe heeft het christenvolk, dat 'een uitverkoren 
geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen 
volk is' (1 Pt 2,9; vgl. 1 Pt 2,4-5) krachtens het doopsel het recht en de 
plicht. Eucharistie is een viering van de gemeenschap, en 
sacramenten hebben tot doel gemeenschap te vormen en te 
onderhouden. 
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Het sacramentenbegrip werd verbreed: een sacrament is méér dan 
wat de zintuigen brengen. We moeten er met twee woorden over 
spreken: het gaat om het zichtbare èn het onzichtbare: het 
‘myserion’ (zie Ef 3,6). God handelt in het verborgene èn in het 
zichtbare: in de natuur en de cultuur. Hij is ver weg èn dichtbij, in het 
hier-en-nu. Volgens Thomas van Aquino heeft God geen sacramenten 
nodig, maar mensen wel: zij kunnen alleen via iets zichtbaars, via 
tekenen, tot iets onzichtbaars komen. 
Gods verborgen plan is geopenbaard in Christus, en in Hem zijn wij 
medeleden van de belofte van het Evangelie. Eenieder kan kind van 
God worden, en Hij wil dat wij met Hem bestaan. God is mens 
geworden, één van ons, en de dood kan onze band met God niet 
kapot maken. Water en wijn worden één, opdat wij God kunnen 
worden. 
 
De doop en het vormsel 
Doopsel en vormsel hangen met elkaar samen. Johannes doopte met 
water. Wie in de naam van Jezus gedoopt wordt, wordt met water en 
heilige Geest gedoopt, d.w.z. wordt gezalfd. Een tweede zalving vindt 
plaats bij het vormsel, wanneer de zalving van de doop bevestigd 
wordt. De doop met water door Johannes is een horizontaal 
gebeuren. Als Jezus gedoopt wordt, klinkt een stem uit de hemel 
(verticale dimensie) die Jezus ‘zalft’, wat verbeeld wordt door een 
duif. Na zijn doop treedt Jezus op als ‘gezalfde’, als ‘de Christus’. 
Bij onze doop wordt ons verleden met water ‘afgewassen’, we 
‘sterven aan het verleden’ en de ontstane leegte wordt gevuld door 
de heilige Geest. Door de doop worden we ‘dood voor de zonde’, 
maar in Christus Jezus ‘levend voor God’. In het Oude Testament 
werden mensen ‘gezalfd’ om leiding te kunnen geven. Toen David 
koning werd, en gezalfd werd ‘verliet de Geest van de Heer Saul, en 
kwam de Geest over David’ (1Sam 16,13; 17,1). Ook wij werden bij 
onze doop en ons vormsel gezalfd, we werden ‘christenen’, die delen 
in het drievoudig ambt van Christus, het ambt van koning, priester en 
profeet. Door de doop hebben wij deel aan de taak, de opdracht en 
verantwoordelijkheid van Christus, en ook aan de waardigheid die 
daaraan verbonden is. In de Codex, het kerkelijk wetboek, staat nu: 
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‘Christengelovigen zijn zij die door het doopsel in Christus ingelijfd, tot 
volk van God gemaakt en aldus aan de priesterlijke, profetische en 
koninklijke taak van Christus op hun wijze deelachtig, ieder volgens 
zijn eigen plaats, geroepen worden de zending uit te voeren die God 
aan de kerk ter vervulling in de wereld heeft toevertrouwd’.  

 
We worden gedoopt in de naam van Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Zó heeft God zich in Jezus en in onze geschiedenis 
geopenbaard. God staat niet alleen aan het begin, maar zijn 
werkzaamheid gaat door. Vader, Zoon en Geest staan in relatie tot 
elkaar, zijn met elkaar verbonden. En door onze doop worden ook wij 
mee opgenomen in die kring van Vader, Zoon en Geest. Het is de 
heilige Geest die ons tot de Zoon brengt, en de Zoon brengt ons tot 
de Vader. Dankzij de Geest kunnen wij zijn als de Zoon, zijn als Jezus. 
De heilige Drie-eenheid vormt dus geen gesloten circuit, maar ook 
wij, mensen, zijn erbij betrokken, maken er deel van uit. Spreken in 
termen van ‘Schepper, Verlosser en Voltooier’ is spreken over God 
‘ver weg’, en er ontbreekt een relatiepatroon. 
Je laten dopen houdt een keuze in. Daarom staan dopelingen met 
hun rug gekeerd naar het westen (de duivel) en hun gezicht naar het 
oosten (naar Jezus Christus). Het drievoudig ambt van Christus geeft 
nieuwe richting aan hun leven. Paus Pius XII maakte de Paaswake tot 
de belangrijkste nacht van de kerk: volwassenen worden gedoopt en 
gelovigen hernieuwen hun doopbeloften. 
 



19 
 

Augustinus over het sacrament van de eucharistie 
Voor Augustinus is een sacrament een zichtbaar teken van de 
onzichtbare genade van God. De werkelijkheid is gelaagd, is zichtbaar 
en onzichtbaar. Elk ding kan teken van iets worden, bijv. een vlag of 
de kleur oranje. Een sacrament is teken en instrument voor ons 
handelen, zegt Thomas van Aquino: in een sacrament worden woord 
en ding één (zoals het Woord vlees geworden is), niet doordat het 
woord gesproken wordt, maar doordat het geloofd wordt en 
nageleefd. Voor Augustinus zijn sacramenten bronnen van genade 
die gelovigen voeden en die God aanwezig doet zijn binnen de 
gemeenschap. Doop en eucharistie zijn de belangrijkste maar er zijn 
veel meer sacramenten dan de zeven die de kerk ingesteld heeft. Hij 
noemt bijv. het gebed, de onderlinge liefde, gemeenschap, het elkaar 
vergeven. Door sacramenten groei je innerlijk, verander je, word je 
meer als Christus. 
‘Genade’ doorbreekt ons denken in termen van wederzijdse 
verplichtingen, van ‘recht hebben op’, van ‘iets terug krijgen voor 
gedane investeringen’. Genade heeft niets met economie te maken, 
maar met welwillendheid, met iets overweldigends dat we gratis, 
voor niets, van God cadeau krijgen. Zoals Thomas van Aquino spreekt 
van de (schone) mens die van God mag ‘genieten’. God is mens 
geworden en we willen Hem daarvoor danken, we willen iets terug 
geven dat we met elkaar delen. Vieren van eucharistie is dankzeggen 

voor ontvangen genade en 
dankbaarheid aan elkaar 
doorgeven. 
 
Na deze tweede lezing van 
Rikhof, gingen we in drie 
groepen uiteen om twee 
preken van Augustinus te 
bespreken: een Pinksterpreek 

tot Pasgedoopten (preek 272) en Tot heerlijk brood gebakken (preek 
229). En we hebben een voorbede gemaakt voor de gebedsdienst 
waarmee de boeiende ontmoetingsdag werd afgesloten. 

Julia van Wel 
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Inleiding Paul van Geest  
op Congres Mariënburg op 18 oktober 2014. 
 
Paul van Geest vertelt hoe Augustinus aankijkt tegen God. Voor hem 
is God een Mysterie, Hij is groter dan we kunnen denken, groter dan 
we in woorden kunnen uitdrukken. Naar Hem, naar dat Mysterie, zijn 
we met elkaar op zoek. Augustinus vraagt zich af hoe het toch komt 
dat mensen in God kunnen geloven, en dieren niet. Heeft het met 
onze hersenen te maken, met ons gevoel, onze verbeeldingskracht? 
Met het letterlijk nemen van de bijbel en met onze voorstelling van 
God als een uitvergroot mens voor ‘wie de aarde een voetenbank is 
waarop Hij met zijn voeten rust terwijl zijn hoofd tot in de hemel 
reikt’ heeft hij grote moeite. Hij laat zich inspireren door Ambrosius 
die hem wijst op de grootheid van God als Mysterie. Maar als 
Augustinus eenmaal bisschop is, wordt van hem verwacht dat hij 
leert wat het ware christelijke geloof is. In Sermo 117 onderricht hij 
zijn parochianen over wie orthodox is, en wie een ketter. Zijn preek 
begint met de bede ‘kon ik maar zwijgen over God. Het is beter te 
zwijgen over God dan over Hem te spreken’. 
Als Augustinus preekt over de Drie-eenheid benadrukt hij dat Jezus 
zeker niet de mindere is van de Vader. Hij tikt daarvoor Arius op de 
vingers: God is geen uitvergroot mens die als Vader eerder geboren 
zou zijn dan Jezus, en dus zijn meerdere is. Het is Jezus die ons laat 
zien dat wij ten volle mens zijn als wij ‘hongerigen voeden, 
vreemdelingen opnemen, naakten kleden en zieken en gevangenen 
bezoeken’ (Matteüs 25, 35-40). In ca. 700 preken heeft Augustinus 
het over deze tekst. 
Ook Donatus werd door Augustinus op zijn vingers getikt: ook onder 
ons, katholieken, christenen, zijn er die zondigen. Wij zullen het met 
elkaar moeten uithouden, moeten samen leven. We dienen elkaar 
ook op het rechte pad te houden, als we ons woord van kritiek maar 
laten volgen door een woord van heling, van genezing. Alleen God 
weet wie van ons zondaars zijn en wie niet zondigen, en eens zal Hij 
het kaf en het koren van elkaar scheiden. 
Als Augustinus ouder is, durft hij het ‘God is liefde’ ook om te draaien 
‘Liefde is God’. Liefde is de weg naar God. En alleen wie liefheeft 



21 
 

‘kent’ echt. Christenen, katholieken, zullen elkaar en ook anderen, 
lief moeten hebben. Zij zullen open moeten staan voor anderen, en 
gastvrij zijn. 

Julia van Wel 
 
FAN- ONTMOETINGSDAG 13 DECEMBER 2014 

  
Met behulp van slides in Nederlandse 
vertaling en de rustige manier van 
spreken van Joseph Kelley was de 
presentatie zo goed te volgen,  
dat menigeen niet meer in de gaten 
had dat het een Engelse presentatie  
was..... 
 
We hopen hem nog vaker in ons 
midden te hebben! 
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De komende 
Ontmoetingsdag  
van de FAN  
is op 28 februari 
2015 in Eindhoven.  
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VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS 
 
 

Participanten Augustijnse Beweging 
Nederlandse Provincie  
van de Augustijnen 

www.augustijnen.nl  

Vereniging Familia 
Augustiniana Nederland 

www.familiaaugustiniana.nl 

Zusters Augustinessen van  
St. Monica, Hilversum 

www.zustersaugustinessen.nl 

Zusters Augustinessen  
van Heemstede 

 

Reguliere Kanunnikessen van 
het Heilig Graf, Maarssen  

www.priorijemmaus.nl  

Norbertijnen van de Abdij van 
Berne, Berne Heeswijk 

www.abdijvanberne.nl 

Augustijns Instituut, 
Eindhoven 

www.augustinus.nl 
www.augustijnsinstituut.nl 

Werkhofgemeenschap, 
Werkhoven 

www.werkhofgemeenschap.nl 

Boskapelgemeenschap 
Nijmegen 

www.boskapel.nl  

Augustijnse Beweging www.augustijnsebeweging.nl 
 
Op de website van het Augustijns Instituut in Eindhoven is ook 
informatie te vinden over de augustijnse instituten 
in Leuven, Würzburg, Rome, Villanova en Malta.  
Het Augustijns Historisch Instituut in Leuven werkt samen met de 
Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het 
tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee 
databanken: www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-
Instituten.html 
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http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Villanova�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html#Malta�
http://augustiniana.augustijnen.be/wp/?page_id=52�
http://www.augustiniana.net/articles.html�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html�
http://www.augustijnsinstituut.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html�
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Andere augustijnse websites: 
Augustijnenkerk in Eindhoven:
Augustinuskerk Utrecht, die samen met de Sint Catharinakathedraal 
de Salvatorparochie vormt: 

 www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 

www.dekathedraal.com/deaugustinus/ 
Het r.-k. studentenpastoraat St. Augustinus in Groningen koos voor 
Augustinus als patroonheilige: 
www.rkstudentengroningen.nl/overons/over-st-augustinus-van-
hippo/ 
Augustijnenkerk Dordrecht:
  

 www.augustijnenkerk.nl 

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 
 
De christelijke webwinkel ‘Wereld Feesten Almanak’ geeft informatie 
over (de) Augustinus (feestdag): 
www.beleven.org/feest/sint_augustinus 

Julia van Wel 
 

 
Stichting OSA International Nederland  
bankrekening: 12.66.22.477  
IBAN: NL55RABO0126622477,  
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t.n.v. Stichting OSA International NL  
te Eindhoven.  
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