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Inleiding:  
 

Voor u ligt het negenenzestigste 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 wanneer u 

hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie 

stuurt zodat die bij Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! 

Wij wensen u fijne feestdagen,  

 

               n een heel voorspoedig, mooi 2018 

Veel genoegen bij het lezen van de rondzendbrief.  
Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  

Teruggevonden fresco van Kerstmis in 

de augustijnerkerk in San Gimignano. 

Foto: Jan Martijn van der Werf 
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AUGUSTINUS ZEGT ...  

 

Niemand kan de dag uitkiezen  

waarop hij geboren wil worden,  

en evenmin wie zijn ouders zullen zijn.  

Maar de Heer heeft ze wel uitgekozen,  

de dag van zijn geboorte zowel als zijn ouders.  

Dat kon hij, want hij had ze ook kunnen scheppen.  

Als mensen ergens een dag voor uitkiezen,  

hopen ze dat die dag hen geluk zal brengen.  

Dat heeft de Heer niet willen doen,  

en hij is ook niet gelukkig geworden  

door de dag die hij gekozen heeft.  

Voor ons heeft hij de dag van zijn geboorte  

juist tot een geluksdag gemaakt.  

De dag van zijn geboorte heeft hij voor ons gemaakt  

tot een sacrament van licht.  

Daarover had de apostel Paulus gezegd:  

'U kent de huidige tijd: het moment is gekomen  

waarop u uit de slaap moet ontwaken,  

want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.  

De nacht loopt ten einde, de dag breekt al aan.  

Laten we ons daarom ontdoen  

van de praktijken van de duisternis  

en ons omgorden met de wapens van het licht.'  

Zusters en broeders, laten we daarom erkennen  

dat het dag is, en laten we zelf dag zijn.  

Wij waren nacht, toen wij leefden zonder geloof.  

Het ongeloof omsloot heel de wereld als een dichte duisternis.  

Deze duisternis wordt minder naarmate het geloof toeneemt. 

Daarom begint op de dag van de geboorte van onze Heer  

de duisternis af te nemen, en neemt het licht steeds meer toe.  

Laat ons deze dag dan tot een echte feestdag maken,  

niet voor de zon die schijnt en ons haar licht geeft,  

maar voor hem die de zon geschapen heeft.   
(Preek 190, 1) 
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BOEKBESPREKING 

Augustinus aan het woord 

Dienende liefde. Gedachten over 

leiderschap / Augustijnse Beweging, dec. 

2017. (Brochure nr 17 in de serie 'Augustinus 

aan het woord') 

Onder de naam Augustinus aan het woord 

publiceerde de Augustijnse Beweging vanaf 

2006 regelmatig een brochure waarin tien 

citaten van Augustinus zijn opgenomen, 

voorzien van een korte toelichting. Elke 

brochure heeft een eigen thema en telt 12 tot 16 pagina's, A5-

formaat. 'Dienende liefde – Gedachten over leiderschap' is de 

allerlaatste in deze serie. Hierin treft u o.a. het beroemde citaat aan 

uit de Regel: 'De man (of vrouw) die bij jullie overste is, mag niet 

denken dat hij macht heeft en de baas is, maar moet zich gelukkig 

achten dat hij dient in liefde.' Of de prachtige vergelijking n.a.v. zijn 

uitleg bij psalm 42 van herten die een rivier oversteken waarbij 

telkens een ander hert op kop gaat.  Het platform Augustijnse 

Beweging gaat verder als 

Augustijns Verband dat deze reeks 

niet zal voortzetten. Daarom 

worden de resterende brochures 

met 50% korting aangeboden. De 

verlaagde prijs is nu € 1,- per stuk, 

zolang de voorraad strekt. De 

website van de Augustijnse 

Beweging is opgeheven. U kunt de 

brochures niet meer downloaden. 

Bestellen kan nog via: 

augustijnsverband@gmail.com 

Voor een overzicht zie 

http://www.augustinus.nl/C283-

Augustinus-aan-het-woord.html  
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Verschenen:  

  1. Verwachting en geboorte.  

      Gedachten voor advent en kersttijd    (uitverkocht) 

  2. Augustinus, reisgenoot en gids. Gedachten voor jongeren 

  3. Als je vast ... Gedachten voor de 40-dagentijd (uitverkocht) 

  4. Verlangen alom. Gedachten over vrede (uitverkocht) 

  5. Leer ons bidden. Gedachten over het onzevader (uitverkocht) 

  6. Je vriend als gids. Gedachten over vriendschap 

  7. Waakzame liefde. Gedachten voor Pasen 

  8. Mooie wereld. Gedachten over wonderen  

  9. Bezieling voor onderweg. Gedachten over Pinksteren 

10. Tussen kribbe en kruis. Gedachten over Gods nederigheid  

11. Op zoek naar genezing. Gedachten over gezondheid  

12. Tot heerlijk brood gebakken.  

       Gedachten over de maaltijd van de Heer  

13. Gast in huis, God in huis. Gedachten over gastvrijheid   

14. Hoofd in de wolken, voeten op de grond.  

       Gedachten over hemelvaart   

15. Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet  

       en hoop op (eeuwig) leven (uitverkocht) 

16. Bouwen aan Gods huis. Gedachten over kerk-zijn, 

      geloofsgemeenschap en pastoraat 

17. Dienende liefde. Gedachten over leiderschap 

 

FAMILIA-GROEPEN  
 

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 

Toen ik zei dat ik deze aflevering van ons verslag wel zou leveren, 

kon ik onmogelijk voorzien wat me te wachten stond. Het verlies 

van Annemiek weegt nog zwaar, al bepaalt het gelukkig niet mijn 

hele leven. Dat zou zij zelf ook niet gewild hebben. Voor alle blijken 

van medeleven mijn hartelijke dank. 

Hans Walkate schreef de vorige keer dat we ons zelf een oordeel 

over Gaby Quicke konden vormen en hij is inderdaad, zoals Hans 

schreef, een betrokken maar ook bescheiden liefhebber van 

Augustinus. De hele jubileumdag was de moeite waard. Het was een 
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feest om er te zijn en ook de leden van de andere groepen weer te 

ontmoeten, naast dit keer ook een bredere kring van Augustinus-

liefhebbers. 

We lezen verder in de psalmencommentaren van Augustinus. Hoe 

vreemd de teksten soms in eerste instantie ook lijken, zorgvuldige 

lezing en intensieve samenspraak (waarbij we de inbreng van 

Annemiek missen) brengen die bijna altijd dichter bij ons hart. 

Karel Peijnenborg 

                                                            

FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 

De kortste dag is over twee dagen weer een feit, of moeten we 

zeggen de langste nacht. In ieder geval beginnen vlak voor kerst de 

dagen weer te lengen, de winter begint dan echt, wel, dat echt 

moeten we nog maar even afwachten.  

In deze periode verzamelen wij (de leden van de FA  Lindenholt) ons 

al vroeg bij de Agneskerk om vandaar zoveel mogelijk gezamenlijk 

richting Eindhoven te reizen, waar we dan op de vaste tijd onze 

bijeenkomst hebben onder begeleiding van Wim Sleddens. 

We lezen nog steeds in ´Het huis op de rots`  Augustinus 

commentaar op de bergrede. We zijn bij een aantal hoofdstukken 

beland waar Augustinus als een rechtsgeleerde, jurist en leraar ons 

uitlegt hoe ´De Wet` te verstaan. Keer op keer legt hij uit dat aan  de 

volmaaktheid van de wet niet is te tornen. 

In het hoofdstuk in boek I, met als titel ´De ander als tegenpartij`,  

legt Augustinus bijna woord voor woord uit hoe we de woorden van 

de Heer moeten verstaan. 

Dit hoofdstuk begint met, ´Wees uw tegenpartij welgezind,´ zegt de 

Heer, zolang het nog kan en zolang u met hem onderweg bent. 

Dit hoofdstuk was voor ons aanleiding tot een lange discussie over 

recht en onrecht in de wereld en om ons heen, en hoe moeilijk het 

is als dat onrecht dicht bij komt, of ons direct raakt. 

Weer een geweldige avond, die de reis naar Eindhoven meer dan 

waard was, en waar we nog wel even op kunnen teren. 

Jan van Swam  
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VAN HET FAN-BESTUUR 
  

Het bestuur vergaderde 7 december jl op de 

nieuwe locatie van het augustijns convent, de 

woontoren aan het Gagelboschplein; een nieuwe 

vertrouwde plek waar we ons thuis voelen. We 

keken terug op een zeer geslaagd FAN-

jubileumfeest in de Abdij van Berne. Toen luisterden we met 70 

mensen, onder wie velen van buiten de FAN, geboeid naar mgr. 

Gabriël Quicke en abt Denis Hendrickx. In het dagverslag leest u 

terug hoe goed het daar was. We buigen ons inmiddels over een 

nieuwe ontmoetingsdag. Noteert u alvast de datum, 14 april 2018.  

Die hartelijke sfeer en open gesprekken met elkaar hebben de vier 

leden van de Initiatiefgroep (Annemieke, Jurianne, Julia, Ingrid) ook 

in alle familiagroepen tijdens hun bezoek ervaren en zeer 

gewaardeerd. De gesprekken over de toekomst van de FAN die met 

elke groep deze zomer zijn gevoerd, zijn uitgewerkt en het 

eindverslag met aanbevelingen richting bestuur is in wording.  

Dit najaar mag je een 'augustijns' najaar noemen: er waren binnen 

negen weken tijd vele landelijke bijeenkomsten: de FAN-

jubileumdag, de boekpresentatie Brood om van te leven op 29 

september in Utrecht, de Augustinusdag in Gent op 7 oktober, de 

breed aangekondigde Kick-off van het Augustijns Verband, de 

Augustijnendag met Mariënhagelezing op 10 november in 

Eindhoven en op 14 november een studiedag over Geweldloosheid 

en de rechtvaardige vrede in Den Bosch. Dan zijn de 

Augustinuslezingen of cursussen in Nijmegen, Utrecht of Eindhoven 

nog niet eens genoemd.  

  Grote belangstelling was er voor het Augustijns Verband (AV) 

in oprichting dat een netwerk wil worden van organisaties, groepen 

en personen die affiniteit hebben met Augustinus. Via dit netwerk 

worden diverse activiteiten in verscheidene kringen bekend 

gemaakt. Het Augustijns Verband kun je zien als een soort doorstart 

van het platform van de Augustijnse Beweging (AB) dat eind dit jaar 

zal worden opgeheven. De doelstelling van het AV is vrijwel gelijk 

aan die van de AB, maar de doelgroepen in het AV zijn nu groter: 
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niet alleen bestuurders uit organisaties maar iedereen kan nu lid 

worden en meedoen. Zo was de FAN via een bestuurslid 

vertegenwoordigd in het platform AB, maar nu kan ieder FAN-lid 

zich opgeven.  

Deze weken van Kerst en Epifanie zijn we vervuld van vreugde 

omdat Gods Zoon op aarde gekomen is. Wij leven in liefde, zegt 

Augustinus in preek 34. Wíj houden van God, omdat Híj ons 

liefheeft. Wanneer we verlangen, doen we daar veel moeite voor. 

Vaak is ons verlangen eenzijdig, bijvoorbeeld als het gaat om bezit 

of geld. Zo kan het ook tussen mensen gaan. Augustinus vraagt zich 

af of we van iemand kunnen houden zonder hem te kunnen 

vastpakken, zonder ons zelfs een voorstelling van hem te maken. 

Kunnen we van God houden zonder ons een voorstelling van Hem te 

maken? 'Laat elke aardse voorstelling los en ga in het licht van de 

liefde staan. Bemin Hem en je hebt Hem' zegt Augustinus. Hoe 

wonderlijk is dat. Alsof dat niet genoeg is, zond God zijn Zoon. Gods 

liefde voor ons is concreet geworden, in zijn Zoon. Alleen met Gods 

hulp kunnen wij God en elkaar beminnen. 

Iedereen een nieuw liefdevol jaar gewenst! 

Namens het bestuur FAN,  

Ingrid van Neer-Bruggink. 

 

CONTRIBUTIE 

AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2018 ad € 

55,00 voor 1 april overmaken?  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 

‘lidmaatschap FAN 2018’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 

contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

Hans Simis, penningmeester FAN 

 

AAN DE ABONNEES VAN OPEN VENSTERS: 

Wilt u een abonnement op Open Vensters?  

Het abonnementsbedrag voor 2018 is € 10,00  

IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder vermelding van  

‘abonnement Open Vensters 2018’   
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AUGUSTIJNS VERBAND 

Beste Augustinus-geïnteresseerde,  

 

Hierbij willen de leden van het Platform Augustijnse Beweging  u op 

de hoogte brengen dat  1 december j.l de laatste vergadering van 

het Platform heeft plaats gevonden.    

Op 10 november was in Eindhoven de kick off-bijeenkomst van het 

Augustijns Verband i.o. Gezien de grote belangstelling op deze dag,  

is per 1 december de Augustijnse Beweging overgegaan in het 

Augustijns Verband.  

Ieder die geïnteresseerd is in Augustinus (en er 10 november niet in 

Eindhoven bij kon zijn) kan zich alsnog (kosteloos) aanmelden bij het 

Augustijns Verband via emailadres augustijnsverband@gmail.com .  

U ontvangt dan regelmatig de digitale nieuwsbrief van het 

Augustijns Verband, bijv. over Augustinus gerelateerde 

bijeenkomsten die in het land plaats vinden. Ook blijft de kerngroep 

van het Augustijns Verband jaarlijks een ontmoetingsdag 

organiseren, zoals u dat ook van de Augustijnse Beweging gewend 

was.  

Tot 1 januari bestaat er nog de mogelijkheid om brochures van de 

reeks Augustinus aan het woord, uitgegeven door de Augustijnse 

Beweging, tegen een gereduceerde prijs te bestellen (€ 1 per stuk + 

verzendkosten); zie boekbespreking welke brochures er nog 

beschikbaar zijn.  In oktober is de laatste brochure uitgegeven over 

Augustinus en leiderschap; ze heeft als titel meegekregen  

“Dienende Liefde”. Ook deze brochure is voor € 1 (+ verzendkosten) 

te koop.  

 

De leden van het Platform Augustijnse Beweging wensen u hele 

mooie feestdagen en hopen u weer in het nieuwe jaar te ontmoeten 

bij het Augustijns Verband.  

Vriendelijke groet,  

Annemieke Pacilly   
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AUGUSTINUS ONDERWEG 

 

 

 

 

 

 

In Lourdes komt familie  

van Julia van Wel dit beeld  

van Augustinus tegen…. 

 

 

 

  

 

links:  

Abdij Heeswijk 

Berne,  

midden:  

logo klooster San 

Gimignano,  

rechts:  

Den Bosch, St Jan
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TERUGBLIK 10 JAAR FAN  

23 SEPTEMBER 2017   
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De dag werd geopend met een woord 

van welkom door de voorzitter van de 

FAN, Hans Walkaete.  

 

 

 

 

 

 

 

Brug van Barmhartigheid  

Lezing van Gabriël Quicke op het FAN-feest van 23 september 2017 

Geïnspireerd door kardinaal Kasper raakte Quicke in de ban van de 

preken, traktaten en brieven van Augustinus, o.a. over het 

Johannesevangelie.  Voor  Augustinus is God de Barmhartige, de 

bron van goedheid, waarheid en schoonheid. Hij ontdekte God als 

de ‘Oneindig Barmhartige’, als ‘Schoonheid, zo oud en zo nieuw’ die 

hij ‘veel te laat had lief gekregen’. Op zijn zoektocht naar God 

ontdekte Augustinus dat God al op zoek was naar hem; hij werd al 

door God bemind. Ondanks zijn kilheid 

en onverschilligheid, lukte het God om 

bij hem ‘in te breken’.  “God die altijd 

schoon is, heeft ons het eerst bemind. 

Hij heeft ons bemind toen we nog lelijk 

en misvormd waren. Niet om ons lelijk 

te laten, maar om ons van lelijke tot 

mooie mensen te maken. Hoe zullen 

wij mooie mensen worden? Door Hem te beminnen die steeds mooi 
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blijft. Naarmate de liefde in u groeit, groeit ook de schoonheid, want 

de liefde is de schoonheid van de ziel.” (Preken over de eerste brief 

van Johannes, IX,9).  Voor Augustinus is ‘Schoonheid’ een 

beschrijving van God. Door de schoonheid vinden wij een weg om 

van het zichtbare naar het onzichtbare te komen. Augustinus preekt 

over de schoonheid van het lichaam, de schoonheid van de ziel en 

de schoonheid van de natuur. De mens die liefheeft, is mooi. En hij 

preekt over Christus, de lijdende, die in schoonheid alle mensen 

overtreft. Christus heeft zichzelf gegeven. Hij is bron van de 

schoonheid van de kerk. Als wij heilige, zoekende mensen zijn die 

Christus willen navolgen en God beminnen, zullen wij elke dag een 

beetje mooier worden … 

Augustinus wordt vaak afgebeeld met een brandend hart. Het hart 

vormt voor Augustinus een sleutelwoord. Als hij in de diepste 

ellende verkeert, vindt hij God in zijn hart. God buigt zich naar de 

mens toe, buigt zich over de mens, is zelf mens geworden. God 

heeft hart voor de armen en deelt in de pijn van de pelgrim en van 

de zieke. In de Belijdenissen (X,28,39) bidt en smeekt Augustinus tot 

God: “Heer, heb erbarmen met mij, ik arme! Zie, ik verheel mijn 

wonden niet: Gij zijt de arts en ik ben ziek; Gij zijt barmhartig en ik 

erbarmelijk.” Via het hart wordt God ook de sleutel naar je naaste, 

de sleutel van barmhartigheid. In je hart kun je God en ook jezelf 

ontmoeten. Soms verstomt je hart en kun je je alleen nog hullen in 

een medeplichtig stilzwijgen, bijv. als je de stroom ziet van in 

ellende verkerende vluchtelingen. Wat doen wij om deze stroom te 

stoppen? God raakt het mensenhart en alle zintuigen spelen daarin 

mee. God neemt het initiatief. Hij roept de mens en vormt je hart 

om tot een brandend hart. Onrustig, rusteloos is ons hart, totdat het 

rust vindt in u, zo bidt Augustinus (Zie Belijdenissen I,1,1). Het gaat 

volgens Quicke, hier niet om een psychologische onrust, maar om 

een kracht in de mens om te groeien en liefde te ontwikkelen. 

Augustinus roept “Keer terug tot uw hart” (zie Preken over het 

evangelie van Johannes, 18,10). Ook Jesaja roept ons op om terug te 

keren naar onze innerlijkheid, naar God. Keer je in je zelf en vandaar 

naar buiten, naar God en naar je naaste. In een hartelijke kerk is een 

cultuur van innerlijkheid, en bestaat er liefdevolle aandacht voor 
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elkaar en voor de gekwetste mens. Een hartelijke kerk is een kerk 

waar het Haardvuur brandt. Aldus Quicke. 

 

Christus, het gelaat van de barmhartigheid van de Vader 

Augustinus kampte met een zwakke gezondheid en voor hem was 

Christus de arts die ‘de ogen van zijn hart kon genezen met de zalf 

van Gods barmhartigheid’. Christus was voor hem een medicus, een 

geneesheer. De mens lijdt onder het kwaad en onder de zonde. 

Voor Augustinus vormt de hoogmoed het ergste kwaad. Een 

medicijn tegen de hoogmoed vormt de nederigheid. De nederige 

Christus (Christus humilis) kan de mens genezen. Bij Plato vond 

Augustinus geen nederigheid, wel in de bijbel. Het kind dat gevoed 

wordt door moedermelk drinkt van de twee borsten van de moeder: 

deze staan voor het Oude en het Nieuwe Testament. Een kind dat 

nog geen vast voedsel kan verdragen, wordt gevoed door de 

moeder en ontdekt  zó de menselijkheid en de goddelijkheid van 

Jezus. Als Augustinus het doorboren beschrijft van de zijde van Jezus 

aan het kruis, noemt hij het water en het bloed dat uit de zijde 

vloeit, de bron van verrijzenis en nieuw leven. Mensen zijn 

kwetsbaar, maar kwetsuren kunnen dus ook een bron worden voor 

genezing en heling. 

In de parabel van de barmhartige Samaritaan is Christus zelf de 

goddelijke geneesheer. De herberg is de kerk, en de apostelen zijn 

de herbergier. In het beeld van ‘Christus totus’ dat Augustinus graag 
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hanteert, maken wij allen deel uit van Christus, en zijn wij allen 

geroepen om barmhartig en genezend in het leven te staan. Ook 

paus Franciscus noemt de kerk vaak een hospitaal en een herberg, 

waar zieken en gewonden worden opgevangen en verzorgd. 

Augustinus zegt: “Laten wij, gewond als wij zijn, bidden tot de 

Geneesheer, laten wij ons dragen naar de herberg om te worden 

verzorgd … Daarom, broeders, in deze tijd is de Kerk, waarin de 

gewonde mens wordt verzorgd, ook de herberg van de reiziger.” 

(Zie Preken over het evangelie volgens Johannes, 41, 13). 

 

Waar is Christus? 

Meer dan 300 keer verwijst 

Augustinus naar de werken van 

barmhartigheid in Matteus 25; 

“Heb aandacht voor Christus 

die voor uw deur ligt.” (Zie 

Preek 25,8). Paus Franciscus 

ging, om Witte Donderdag te 

vieren, naar de gevangenis, waar hij de voeten van gevangenen 

waste. Hij maakte geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, 

gelovigen en niet-gelovigen. Voorheen werden alleen de voeten van 

priesters gewassen. Augustinus bidt tot God: “Was onze voeten, 

Heer.” (Zie Preken over het evangelie volgens Johannes, 57,6).  En 

Paus Franciscus zegt “Ik heb het ook nodig om door de Heer 

gewassen te worden.” De voetwassing heeft een morele en 

spirituele betekenis. Dagelijks wast Christus ons de voeten. En in het 

Onze Vader spreekt hij voor ons ten beste om ons vergeving te 

schenken. De kerk is een gemengd lichaam waar zowel heiligen als 

zondaars deel van uitmaken. Dus moeten we elke dag aan Christus 

vragen of hij onze voeten wil wassen. 

We kunnen Christus ook herkennen aan tafel, bij de maaltijd. Laten 

we gastvrij zijn, voor emigranten en vreemdelingen, want we zijn 

allen ‘vreemdelingen, onderweg naar ons vaderland’. Laten wij 

gastvrij zijn, nemen wij de vreemdeling als gast bij ons op. “Wil je 

Christus, de Verlosser, herkennen, neem hem dan op als gast”, zegt 

Augustinus. “Leer waar u de Heer kunt zoeken, waar u Hem kunt 
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aantreffen, en waar u Hem aan kunt herkennen. Aan  tafel.” (Preek 

236,3). 

 

De Kerk, een brug van barmhartigheid 

Als Augustinus over Christus spreekt, noemt hij de 

kerk ‘het lichaam van Christus’. De heilige Geest 

verwijst naar de band van liefde tussen de Vader 

en de Zoon. Ook de mens maakt deel uit van deze 

band, dankzij de Geest. Het Lichaam is dus de 

kerk, en het hoofd is Christus. Maar het lichaam 

en het hoofd zijn niet van elkaar te scheiden. 

Wanneer er op je voeten wordt getrapt, reageren 

voet, hoofd en mond. De mond is een deel van het 

hoofd dat niet van het lichaam te scheiden is. Zolang de kerk 

vervolgd wordt, wordt Christus vervolgd. 

In een preek over Psalm 60,6 beschrijft Augustinus de kerk als een 

brug van barmhartigheid, een brug van tijd naar eeuwigheid. Hij 

zegt: “Waar vergeving van zonden is, daar is de Kerk”. (Preken over 

de eerste brief van Johannes,10,10). Het uitgelezen ‘parfum’ van de 

barmhartigheid bleef niet opgesloten ‘als het ware in een vaas’, 

maar heeft zich verspreid als een ‘weldoend aroma’ over alle 

volkeren”. (Preek 4 over Psalm 30,9). We kunnen de brug 

oversteken. De brug moet behouden blijven ook voor anderen, voor 

een oversteek naar de eeuwigheid. De brug is voor barmhartigen en 

heiligen. Eigenlijk moet elke christen zelf een brug van 

barmhartigheid zijn. Door de zeven werken van barmhartigheid te 

verrichten, en door een spirituele bron van barmhartigheid te zijn. 

Als leden van een kerk die een brug is van barmhartigheid, kun je je 

menselijke vermogens inzetten en barmhartig zijn. Je kunt ook 

‘goddelijke energie’ inzetten en bidden voor anderen en voor jezelf. 

Je kunt het Onze Vader bidden. Het is de zending van de kerk om 

vergeving te schenken en om barmhartig te zijn. 

Augustinus noemt de kerk ook wel ‘de ware moeder van de 

christenen’ (Zie  De gewoonten van de katholieke kerk,1,1,30, 62-

63). De kerk is liefdevol en zorgzaam als een moeder die ‘tot in het 

diepst van haar ingewanden’, diep begaan is met de kwetsbaren. 
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Ook paus Franciscus hanteert het beeld van de kerk als liefdevolle, 

zorgzame moeder. 

Er zijn kardinalen die vinden dat de paus ‘barmhartigheid’ teveel en 

‘gerechtigheid’ te weinig benadrukt. De paus en ook Augustinus 

menen dat beiden met elkaar verbonden zijn. Ze verwijzen naar 

Jezus die voorkomt dat de overspelige vrouw gestenigd wordt 

(gerechtigheid). Hij schenkt haar vergeving, maar ze mag niet meer 

zondigen (barmhartigheid). 

 

Nu is het de tijd van barmhartigheid 

Er is een Jezusfilm gemaakt 

over een passage uit een 

preek van Augustinus: “twee 

bleven alleen achter: de 

ellendige en de 

Barmhartigheid” (Zie Preken 

over het evangelie van 

Johannes, 33,5) . Augustinus 

gaat een stapje verder en 

zegt “zonder barmhartigheid 

kan de mens niet gered 

worden”. Augustinus en ook Thomas van Aquino menen dat 

barmhartigheid de gerechtigheid niet opheft, maar juist voltooit. 

We leven nu in een tijd met ruimte voor barmhartigheid. Met 

ruimte voor Jezus die tot Petrus zegt: “Heb je mij lief? Hoed mijn 

schapen.” In een commentaar op preek 46 en in traktaat 123 over 

het Johannesevangelie zegt Augustinus: “de schapen behoren aan 

Christus, maar de kerk is niet het eigendom, niet het bezit van de 

herders!”. Het hart van de kerk moet, volgens Augustinus, de liefde 

zijn. Over liefde en barmhartigheid zegt hij: “Niemand kan zeggen 

welk gelaat, welke vorm, welke gestalte, welke voeten of welke 

handen de liefde heeft. Toch heeft de liefde voeten, want die 

brengen ons naar de Kerk. Toch heeft zij handen, want die strekken 

zich uit naar de armen. Toch heeft zij ogen, want die zien wie in 

nood verkeert” (in: Preken over het evangelie van Johannes, 7,10). 

Verslag: Julia van Wel
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Na de viering was er  

een gezellige eenvoudige lunch. 
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Na  de lezing ’s middags 'Religieus leven en de 

toekomst' doorDenis Hendrickx, abt van de 

Abdij van Berne,  

werd het tijd voor ontspanning in de 

boekhandel en een drankje 
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met dank aan  

Evert Jan van der Werf en  Lode Caes 

voor de foto’s en de familia Boskapel voor het 

zorg dragen voor de ‘brandende harten’ 
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STUDIEDAGEN 

 

De FANdag staat gepland op  

zaterdag 14 april 2018 

Meer informatie volgt nog. 

 

 

VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 

Werkhofgemeenschap 
 

Woensdag  19.30 u 

Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 7.45 u  

   Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

Augustijnse websites: 

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 

Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 

 

Julia van Wel 

 

STICHTING OSA INTERNATIONAL NEDERLAND  

bankrekening: 12.66.22.477  

IBAN: NL55RABO0126622477,  

BIC: RABONL2U Rabobank,  

t.n.v. Stichting OSA International NL  

te Eindhoven.  

 

AUGUSTIJNSE AGENDA 
 

14 april 2018 FANdag 

  

 

  

 

 


