
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ZONDAGSBRIEF 24 mei 2020 

 
Beste parochiaan, 

 
“En zij leefden nog lang en gelukkig!” Met deze bekende woorden eindigt een sprookje. 
Alles valt op zijn plaats, het goede heeft gezegevierd, er is niets meer te wensen over.  
Vergeleken daarmee is de uitdrukking ‘eeuwig leven’, die we in de Bijbel lezen, eigenlijk 
ongrijpbaar.  
 
Je zou kunnen zeggen: is het dan niet genoeg om lang en gelukkig te leven? Het is toch 
mooi, een leven dat hier zijn loop volbrengt, de seizoenen vol maakt en dan zijn einde 
vindt. “Stof zijt Gij en tot stof keert gij terug.” We zijn toch deel van deze aarde en haar 
kringloop! Wat kunnen we anders dan ons verzoenen met ons levenseinde? 

 
En toch spreken de Bijbel en de Kerk van eeuwig leven. Het is ook het laatste woord van 
onze geloofsbelijdenis: “…en het eeuwig leven. Amen!” We horen het ook deze zondag. 
Bij zijn afscheid bidt Jezus: ‘Vader, laat uw Zoon eeuwig leven schenken aan al degenen 
die U aan Hem hebt toevertrouwd.’’ Wat is dat eeuwig leven? Wat stellen we ons daarbij 
voor? Jezus zegt dat eeuwig leven betekent dat zijn leerlingen God en Hem kennen. 
Wordt daarmee duidelijk wat eeuwig leven is? Is eeuwig leven een kwestie van het 
verstand, weggelegd voor knappe koppen? 

 
Nu is ‘kennen’ in de Bijbel nooit een kwestie van alleen het verstand. Het is een 
gebeuren van hart en ziel, van lijf en leden. Het is een ‘kennen’ zoals man en vrouw 
elkaar kennen: dat zij van elkaar houden, intens op elkaar betrokken zijn. Zo kennen 
vrienden elkaar als ze door dik en dun op elkaar vertrouwen. Dat kennen heeft tijd 
nodig: een tijd van leren, van groeien, van rijpen. Man en vrouw leren elkaar intens 
kennen als tegenslag hen treft: als één van beiden ziek wordt, als hun kinderen iets 
overkomt. Soms slaat verdriet een wig tussen mensen, verliezen ze elkaar. Maar als ze 
samen verdriet kunnen delen, dan kennen ze elkaar, dan genezen ze elkaar, dan is hun 
liefde sterk. Over dát kennen spreekt Jezus: Je zou ‘kennen’ kunnen inwisselen voor 
‘liefhebben’.  
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Eeuwig leven dat Jezus ons wil geven is de trouw van de liefde. Die laat ons niet 
wegdromen naar een verre, ongrijpbare toekomst, maar bepaalt ons allereerst bij 
elkaar, bij het hier en nu van ons bestaan. Liefde keert ons naar elkaar: omdat God zich 
juíst hier, te midden van ons, heeft laten kennen als liefde, in de gestalte van Jezus, een 
mens die liefhad ten einde toe. Deze mensenzoon, Jezus, wiens leven níet lang en 
gelukkig was, zoals in het sprookje. Zijn lichaam werd gebroken. Maar zó en niet anders 
opende Hij een toekomst van liefde. En het perspectief van die liefde reikt ver, verder 
dan wij durven dromen of vermoeden. De liefde van God maakt een opening in ons 
bestaan, geeft ons leven eeuwigheidswaarde, 

 
Deze Blijde Boodschap wordt ons vandaag aangezegd, de zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren, in corona-tijd: de boodschap van Gods trouwe, eeuwige liefde voor iedere 
mens. We mogen daarop bouwen en vanuit dat geloof om ons heen kijken, elkaar in de 
ogen zien en kijken naar de wereld om ons heen. Amen. 

 
Pastoor Han Akkermans 
 

Droom de hemel open 
 

Droom de hemel open,  
zing tegen beter weten in,  

zing en droom van de mens  
die jij worden mag. 

 
Dat onze tong  

vurige woorden van liefde zal spreken,  
dat onze handen  

daden van warmte uitstralen. 
Dat onze ogen  

schitteren van genegenheid,  
dat onze oren  

gespitst zijn op signalen van gerechtigheid,  
dat onze voeten  

zullen gaan op de weg van vrede. 
 

Dat bidden wij U, o God. 
  

Daartoe zegen ons allen,  
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
Amen. 


