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04 oktober 2015 – ‘Doorstartzondag’ 
Voorganger: Joost Koopmans osa  
 
 
‘Blijven zal de kracht?’  
 
 

Trek steeds verder 
 
Wij zijn volmaakte reizigers, 
maar nog geen volmaakte bezitters. 
Als reizigers zijn wij onderweg.  
 
Jij vraagt: ‘verder trekken, wat betekent dat?’ 
Om het kort te zeggen: 
dat betekent vooruitgaan. 
Anders begrijp je het misschien verkeerd 
en ga je steeds langzamer lopen.  
 
Onderzoek jezelf. 
Wil je bereiken wat je nog niet bent, 
wees dan ontevreden met wat je nu bent. 
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, 
blijf je stilstaan. 
Zodra je zegt: ‘het is genoeg’,  
ga je ten onder. 
 
Doe er dus steeds iets bij, 
trek steeds verder, 
maak steeds vooruitgang.’ 
     Augustinus, Preek 169 

 
 
 

Lezing: 1 Korintiërs 3, 10 – 17: De tempel van God zijn wij 
 Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een 
ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander 
fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder 
gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of hout, hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het 
licht komen. De grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen 
wat ieders werk waard is. 14 Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon 
ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om zo te zeggen, 
door het vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als 
iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is 
heilig, en die tempel zijt gij. 
 
 

Evangelie: Johannes 2, 13-22 
 Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de 
verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte 
van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen: het kleingeld 
van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: 
'Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal.' Zijn leerlingen herinnerden zich 
dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met 
de woorden: 'Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?' Waarop Jezus hun 
antwoordde: 'Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.' Maar de Joden 
merkten op: 'Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen 
herrijzen?' Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de 
doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en geloofden in de Schrift en in het 
woord dat Jezus gesproken had.  
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Overweging 
“Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.” Hoe kan dat nou? Maar Jezus 
spreekt over de tempel van zijn lichaam en die tempel zijn wij! Wij zijn het voortlevende lichaam van 
Christus. Hém kunnen ze doden, maar niet zijn inzet voor het Rijk van God. Die herrijst telkens weer 
opnieuw in mensen die in zijn blijde boodschap geloven. 
 
Vorige week zondag kregen wij te horen dat deze tempel, onze kerk, over één jaar gesloten gaat 
worden. De gemiddelde leeftijd van de augustijnen in Nederland is 83+ en de groep wordt steeds 
kleiner. En ook al ben ik dan nog 71 en hebben we een goed voorgangersteam, voor mij en voor ons kan 
het bestuur de kerk niet openhouden als een koper zich aandient. 
Maar vorige week kregen we ook te horen dat de Beheercommissie zich gaat beraden op een doorstart 
van de geloofsgemeenschap. Het gebouw kan wel gesloten en verkocht worden, maar de gemeenschap 
niet. Dat was het bemoedigende van afgelopen zondag: dat er, in plaats van een grafstemming, een 
sfeer hing van “wij gaan door”. Carla Piscaer kreeg niet voor niets applaus na haar opwekkend woord! 
 
Wij gaan door, maar hoe? Daar kan nog niets concreets over gezegd worden. De versterkte 
Beheercommissie onderzoekt allerlei mogelijkheden. In beroep gaan bij het bisdom tegen hun verbod 
om hier te blijven kerken als de Dela de baas is met een kerkjurist achter de hand? Samenwerken en 
samen-kerken met de Studentenkapel? De Catharinakerk huren en er onze eigen diensten houden? Bij 
anderen intrekken of een leegstaand gebouw huren?  
Wij zullen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de augustijnen vallen, dus we moeten ons ook 
beraden op onze juridische en organisatorische structuur. Sowieso zullen we meer en meer een 
lekengemeenschap worden. Dat wil zeggen dat we nog wel een beroep kunnen doen op een aantal 
augustijnen maar gezien hun leeftijd moeten we ook uitzien naar geschoolde lekenvoorgangers, 
mannen en vrouwen. We worden dan weer meer een kerk zoals die in oorsprong was: een beweging die 
het klaarspeelde om de afgebroken tempel weer op te bouwen. Dat wil zeggen: om de vermoorde 
Christus weer levend en wel in het midden van de gemeenschap te plaatsen omdat zijn Geest in hen 
woonde. 
 
Wij realiseren ons dat het helemaal niet gemakkelijk zal zijn om door te gaan in deze situatie. Maar als 
we verder willen, dan kan dat alleen maar als we een breed draagvlak hebben vanuit u allen. Daarom 
willen de vrijwilligers van de vijftien werkgroepen die we hebben u vandaag na de viering laten zien 
wat zij doen en u enthousiasmeren om mee te doen. Op de tafels liggen pen en papier waarop u uw 
ideeën kwijt kunt, en u kunt ze ook vertellen aan de redactieleden van de Kerk-Krant die hier straks 
rondlopen. Trouwens we kregen ook al goede voorstellen via de mail. En mocht u dat nog niet gedaan 
hebben, meldt u zich dan aan als lid van onze kerkgemeenschap via de kaartjes die overal liggen. 
 
Beste vrienden, wij leven in een tijd van grote veranderingen en daar ontkomen we niet aan. Het is 
een tijd van overgang op vele gebieden, niet alleen in de Kerk maar ook in onze samenleving. 
Augustinus heeft ons bij deze transitie veel te bieden en hij kan onze inspirator zijn. Zijn tekst vóór op 
het boekje (zie pagina 13) geeft daar al een proef van. 
Wij hebben als Augustijnenkerk gemeend u bij al deze veranderingen te kunnen helpen door middel 
van een Inspiratiedag. Deze dag, 14 november, is voorbereid door ons en door de Boskapel en we 
nodigen niet alleen u maar alle geloofsgemeenschappen in Nederland die iets met Augustinus hebben 
uit, om elkaar vanuit onze gemeenschap te bemoedigen en te ondersteunen. Er zullen een paar goede 
sprekers komen en in de workshops zult u heel wat kunnen opsteken. (Op pagina 8 in deze Kerk-Krant 
meer informatie daarover).  
 
Hoe het ook zij: we mogen nog een jaar lang in deze mooie kerk, een icoon van de stad Eindhoven, 
vieren. Laten we er dan uithalen wat er nog inzit. Doe mee en trek samen de toekomst tegemoet. Wie 
weet wat ons nog allemaal toevalt!  
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