

KERKBERICHT
van de
Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods
Gruzinskaja
Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus
binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland
24 juni Geboorte van de heilige
en roemrijke profeet en
Voorloper, Johannes de Doper

Vele jaren verlangde zij moeder te
worden, totdat zij heden Johannes
ter wereld bracht.
Hij is de laatste en grootste onder
de profeten;
want toen Hij, die door de profeten
voorzegd was, aan de oever van de
Jordaan kwam, legde Johannes zijn
hand op Hem en bewees voor de
wereld wie hij was: profeet, heraut
en voorloper van het Woord van
God.
Kondakion van het feest.
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29 juni De heilige en roemrijke leiders
van de apostelen Petrus en Paulus

Gij, leiders van de apostelen en leraren
van heel de wereld, smeek de Heer van
het heelal om vrede voor de wereld
en om genade voor ons, mensen.
Troparion van het feest
Uw onvermoeibare en bezielde
verkondigers, de leiders van uw
apostelen, liet Gij binnengaan in uw
vreugde, Heer. Hun zwoegen en
sterven was U meer waard dan offers,
U, die alleen ons hart doorgrondt.
Kondakion van het feest
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Lezingen voor de maand juni
6 juni

Tweede zondag na Pinksteren

Romeinen 2:10-16 en Matteüs 4:18-23

13 juni

Derde zondag na Pinksteren

Romeinen 5:1-10 en Matteüs 6:22-33

20 juni

Vierde zondag na Pinksteren

Romeinen 6:18-23 en Matteüs 8:5-13

24 juni

Geboorte van de heilige en roemrijke profeet en Voorloper,
Johannes de Doper

Romeinen 13:11b-14:4 en Lucas 1:5-25.57-68.76-80

27 juni

Vijfde zondag na Pinksteren

Romeinen 10:1-10 en Matteüs 8:28-34

29 juni

De heilige en roemrijke leiders van de apostelen Petrus en Paulus

2 Kortinthiërs 11:21b-12:9 en Matteüs 16:13-19

In de maand juni gedenken we onze overledenen:
Tiny van Lith
Joep Schreurs
Huub Vaessen
Vader Gabriël Münninghoff
Riek Sarolea-Aka

Harry de Wit
Gérard Claessen
Louis Weterings
Hannie Ackersloot
Katja Willems-Senetschijn

Eeuwige gedachtenis
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Berichten van het bestuur juni 2021
• Op de website van de Stichting Sint Benedictus staan meerdere documentaires en
geluidsopnamen over de abdij van Chevetogne: volg onderstaande link
https://www.sintbenedictus.nl/pagina/opnames-over-chevetogne-op-youtube
• Zoals we dagelijks kunnen zien gaan de cijfers van het RIVM over Covid-19 de goede
kant op. We hopen dat deze trend zich blijft doorzetten. Het geeft ons vertrouwen in de
eerder uitgesproken verwachting dat we in het najaar weer vieringen kunnen houden.
Van velen van ons horen we dat ze al gevaccineerd zijn, of binnenkort gaan worden. In
het kerkbericht van de maand juli meer over de plannen in het najaar.
• Koorleden kunnen zeer binnenkort weer via Zoom contact onderhouden, dit keer
zonder de beperking van 40 minuten, met dank aan Felice Steegmans. Meer daarover
via de mail.

Al spreek ik de taal van mensen en engelen
Nadat Paulus zijn onderricht over de verschillende taken in de gemeenschap heeft
beëindigd – en de situatie van toen lijkt op de onze nu – spreekt hij van de liefde: Hij
schrijft:
Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een
galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle
geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen
verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik
mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij
niets” (1 Korintiërs 13, 1-3).
Voorafgaande aan deze passage spreekt Paulus over de in Korinthe bestaande vormen van
dienstverlening: spreken in extase, profeteren, het geloof overdragen en de armen dienen.
Hij voegt er het geloofsgetuigenis en het martelaarschap aan toe. Hij stelt vast dat, als zij
niet doordrongen zijn van de liefde, dan stellen zij niets voor en zijn zij van geen enkele
waarde. Het blijkt dat het verlangde en gewenste succes van onze inzet onlosmakelijk met
de liefde is verbonden en er op een natuurlijke manier van getuigt. Klaarblijkelijk raakt
Paulus hiermee aan een diep geheim, dat tegelijkertijd zeer concreet en praktisch is. Ter
verduidelijking schrijft hij vervolgens:
“De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij
verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat
zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over
onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles
hoopt zij, alles verduurt zij” (1 Korintiërs 13, 4-7).
Paulus somt enkele kenmerken van de liefde op. Zij laten de zwakke kant van de liefde
zien; geduld, de zwakheid en de verdraagzaamheid van de liefde. Zij wekken de indruk dat
de liefde naïef en inefficiënt werkt, want het is toch naïef om alles te geloven.. Voert het
niet tot lijdzaamheid, om alles te verdragen? Paulus beweert dat de liefde in staat is om
ook mensen die niet in onze plannen passen een levenskans te bieden, want de liefde
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begrijpt wat anderen willen en zij is meegaand. Hierdoor lijkt de liefde zwak, niet
krachtdadig, naïef en belangeloos, maar precies daarin is haar grootheid gelegen. De
ogenschijnlijke zwakheid van de liefde is haar buitengewone sterkte. Dat verwoordt
Paulus zo:
“De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in
talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is
stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het
stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu
kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle
kennen zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop
en liefde; maar de liefde is het voornaamste.” (1 Korintiërs 13, 8-13)
Paulus wijst hier op het onderscheid tussen de liefde en het geloof; hij stelt beide zelfs
tegenover elkaar. In al zijn overige geschriften stelt hij het geloof in Jezus Christus
centraal. Hij verkondigt dat wij tot geloof in de Heer zijn geroepen; een geloof dat in de
liefde is bezegeld, omdat geloof niet zonder liefde kan. Geloof en liefde vullen elkaar aan
en met de hoop vormen zij samen een levenshouding waarbij de christen zijn blik en zijn
hart onmiddellijk en direct op de Heer richt.
Echter in deze verzen wil Paulus geloof en liefde apart behandelen. Blijkbaar heeft het
geloof in Jezus Christus een standvastigheid in mensen teweeg gebracht, die tijdens de
christenvervolgingen tot het martelaarschap heeft geleid. In de schoot van de gemeenschap
kwamen harde – ja elkaar uitsluitende – standpunten naar boven, die in een gebrek aan
liefde volhardden. Daarom roept Paulus de christenen van Korinthe op om hun geloof door
de liefde te laten verzachten. Daarmee laat hij zien dat de liefde het geloof te boven gaat,
omdat de liefde nooit ophoudt te bestaan, terwijl het geloof slechts voorlopig is. Het is
vanzelfsprekend dat het geloof, dat ons verlost en op een haast natuurlijke manier tot de
kennis van God brengt, te verheven is om zomaar vergankelijk te mogen worden
genoemd. Het geloof houdt niet op met dit leven, maar het brengt in dit leven een
omvorming teweeg.
Paulus maakt dit duidelijk met twee beelden. Het geloof is als het denken van een kind en
moet zich ontwikkelen. Een volwassene denkt niet meer als een kind. Zo is ook onze
kennis van God nog onvolmaakt en eindig. Het geloof is ook een beslagen spiegel die
alleen donkere contouren weerspiegelt. In het eeuwige leven zullen wij echter duidelijk
zien als bij helder zonlicht. Wij zullen God van aangezicht tot aangezicht zien. Met de
liefde is het anders gesteld. Met de liefde is reeds het eeuwige leven herkenbaar
tegenwoordig. De dood heeft geen macht over haar. Dit wil Paulus de Korintiërs
bijbrengen, opdat hun geloof zich door de liefde zou laten verzachten. Wanneer alles zal
zijn verlicht, verschijnt de liefde als geheimvolle, diepe en machtige kracht.
p.Franz Jalics, Samen groeien in geloof, (vertaling van Miteinander inm Glauben wachsen, uit het
Duits door zr. Hinneni Peltenburg, nog niet uitgegeven)
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