
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZONDAGSBRIEF 17 mei 2020  
 
Beste parochiaan, 
 

“Blijf gezond“ is in deze weken een zinnetje waarmee we elkaar in deze tijd het goede 
wensen. De woorden gezond, gezondheid hebben sinds half maart een heel andere 
lading gekregen. We maken immers een gezondheidscrisis mee die alle aspecten van 
ons leven raakt. Onze hele wereld is erdoor veranderd: de sociale contacten, de 
economie, het onderwijs, de cultuur. De coronacrisis raakt alles en iedereen, direct of 
indirect.  
 
Vandaag in het Evangelie lezen we als woorden van Jezus: “Ik leef en ook gij zult leven.” 
Het staat er als een klein tussenzinnetje. Toch denk ik dat we in deze paar woorden het 
hele Evangelie in een notendop gepresenteerd krijgen.  
“Ik lééf”. Jezus zegt dat aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Hij is samen met 
zijn leerlingen aan tafel. Daar brengt Hij ter sprake wat Hem ten diepste beweegt. Hij 
spreekt over God zijn Vader, over zijn eigen zending in de wereld. Hij verbindt dat met 
de zending van zijn leerlingen, de belofte van de Heilige Geest voor hen. Want die Geest 
zal zijn woorden en werken in herinnering blijven roepen en kracht geven om te spreken 
en te werken als Jezus heeft gedaan. 
 
“Ik leef”, zegt Jezus. dat is niet zomaar een constatering van iemand die weet dat Hij nog 
maar kort te gaan heeft. Nee, het is een woord dat vertrouwen uitstraalt en dat 
vertrouwen wil wekken bij zijn vrienden aan tafel, die in een bedrukte stemming zijn.  
 
“Hij lééft.” Dat is de Paasboodschap, de verrassende ervaring van de leerlingen met 
Pasen. Daarvan spreken zij die Hem, tot hun verwondering en ontsteltenis, hebben 
gezien, gehoord, gevoeld. “Hij leeft.” Ongelooflijk, maar waar.  
 
“Ik leef en ook Gij zult leven”. Dat is Blijde Boodschap. Want het leven van Jezus geeft 
Hij aan ons door. Wij hebben een bron waaruit wij kunnen putten, als wij op een dood 
punt zijn aangekomen, als onze eigen bron is opgedroogd. We weten dat we niet zelf de 
oorsprong van ons leven zijn. We worden geboren zonder daar zelf om te vragen. Wie 
ervaring heeft van vertrouwen en liefde, - en ik hoop dat ieder mens dat vanaf de eerste 
dag meekrijgt – die kan dankbaar zijn om het geschenk van het leven, een geschenk dat 
je zomaar toevalt.  
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“Ik leef en ook gij zult leven.” Daarmee zegt Jezus dat Hij ons het leven van harte geeft, 
zonder voorbehoud. Ons bestaan ontspringt aan de wil van een liefdevolle persoon, het 
is een geschenk rechtstreeks uit het hart van God. 
“Gij zult leven” klinkt dan als een uitnodiging en een belofte dat het leven iets moois en 
goeds in petto heeft: onvermoede kansen en mogelijkheden, iedere dag opnieuw. Want 
we zijn steeds in beweging en worden iedere dag voor keuzes gesteld. Wat doen we met 
ons leven? Gaan we voor de kansen, of laten we het maar gebeuren, verdoofd en 
gelaten?  
“Gij zult leven” klinkt ook als een opdracht, zoals het “Gij zult..” van de Tien Geboden. 
Met andere woorden: “Grijp die goede gave van het leven met beide handen, maak er 
iets moois van maken en geef het door, laat het niet uit je handen glippen!”  
 
“Ik leef en ook Gij zult leven”. Dit korte zinnetje is het Evangelie in een notendop: het 
leven als een gave, een belofte en een opdracht, genoeg om een heel mensenleven te 
vervullen. Laat het ons gezegd zijn. Amen. 
 
Pastoor Han Akkermans 
 
Gebed  
 
Kom, Geest van God  
en geef uw levensadem aan deze wereld.  
Ontsteek uw licht in onze duisternis,  
maak ons geestdriftig en vindingrijk.  
Troost de treurenden en de moedelozen.  
geef ademruimte aan de verkrampten  
en rust aan de tobbers en rustelozen. 
 
Zuiver wat onzuiver is,  
besproei wat dor is en genees wat ziek is.  
Maak buigzaam wie star is, verwarm wie rilt van de kou  
en breng de verdwaalden weer thuis. 
Schenk ons uw vruchten in overvloed:  
liefde, vrede, geduld,  
vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen,  
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
 
Geef ons de kracht om het uit te houden  
als wij ons bang en machteloos voelen.  
Maak van ons: licht van uw licht, vuur van uw vuur  
en laat ons in alle talen verkondigen  
dat U liefde bent  
die mensen bevrijdt en echt doet leven. Amen. 
 


