
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 14 juni 2020 
 
Beste parochiaan, 
 
Inleiding 
 
Deze zondag is het Sacramentsdag. Eucharistie is samenkomen in dankzegging rond het 
Woord van God en de Tafel van de Heer. We vieren in de tekenen van Brood en Wijn 
onze gemeenschap met Jezus. Dat gebeurt al eeuwen lang en wereldwijd. Van de eerste 
christenen lezen we dat ze bijeen kwamen om het brood te breken. Dat zijn ze blijven 
doen tot op de dag van vandaag, in kathedralen, in kapellen, maar ook op 
onwaarschijnlijke plaatsen, tot in concentratiekampen toe. Juist vandaag beginnen we, 
mondjesmaat, weer samen te komen om te vieren. Hopelijk herontdekken we de 
waarde van het samenkomen rond het Woord en het Sacrament als teken van de 
verbondenheid die Jezus sticht in ons midden.  
 
Bij het Evangelie van deze zondag (Johannes 6, 51-58)  
 
Misschien heeft u het in uw jeugd zelf gehoord van uw ouders (of misschien zegt u het 
zelf tegen uw kinderen of kleinkinderen, of tegen uw geliefde) “Kom eens hier, ik ga je 
opeten!”. Kleine kinderen lopen dan schaterend weg, maar komen snel weer terug om 
het nóg eens te horen en dan wéér te schateren. Ik hoef u natuurlijk niet te zeggen dat 
de daad nooit bij het woord wordt gevoegd. Een beetje gegrom en gekke bekken doen 
het werk!  
 
Het gaat hier uiteraard niet om kannibalisme. Integendeel! het is een spel van mensen 
die veel van elkaar houden. Waar mensen van elkaar houden, willen ze bij elkaar zijn. 
Afstand en scheiding van elkaar kunnen ze moeilijk voorstellen of verdragen. Verliefde 
mensen zouden het liefste met elkaar samen vallen, in elkaar verzinken. Als ze een 
beetje ontnuchterd zijn, een beetje afstand nemen, weten ze dat zo’n gevoel maar één 
deel van de medaille is. Het is immers heel belangrijk dat we precies onszélf zijn en niet 
iemand anders. 
Zou dit ook meespelen in wat we vandaag lezen in het Evangelie? “Ik ben het levende 
brood Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid… Wie mijn vlees eet en 
mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven.” Dat zijn en blijven merkwaardige woorden. Ze 
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riepen grote verbazing op bij de omstanders. “Wat een rare praat!” zeggen zelfs zijn 
eigen leerlingen. Maar Jezus trekt zijn woorden niet terug. Hij legt ze ook niet echt uit. 
Wie ze kan vatten, die vatte ze! Misschien spreekt Jezus hier een taal die alleen door 
kinderen of geliefden kan worden verstaan. Het is geen nuchtere beschrijving, het zijn 
woorden voor intimi, voor mensen die elkaar aanvoelen en verstaan zonder het 
helemaal te kunnen uitleggen. 
Mensen zijn steeds op zoek naar verbondenheid, naar wat troost en warmte geeft. 
Soms zijn ze er wanhopig naar op zoek en menen het te vinden op onwaarschijnlijke 
plaatsen. Ze gaan zover dat ze het met geld willen kopen of willen afdwingen. De 
gevaarlijke illusie kan ontstaan dat iemand anders een gevoel van geborgenheid kan 
geven, zonder ons eigen engagement, zonder onze eigen overgave. En soms blijft er die 
pijnlijke afstand, ook tussen hen die heel dicht in elkaars nabijheid leven en desondanks 
elkaar niet kunnen bereiken. Voor gelovigen is er soms die pijnlijke afstand tussen hen 
en God: een gesloten hemel, een oorverdovende stilte. 
Jezus bracht in zijn leven verbondenheid en eenheid tot stand. Hij verzoende mensen 
met elkaar en gaf hun een bevrijdend zicht op hun eigen leven. Hij stelde God present in 
zijn woord, in heel zijn gaan en staan. Die verbondenheid waaruit Hij zelf leefde en die 
Hij schiep, wilde Hij blijvend meegeven aan zijn leerlingen. Hij hoopte dat die 
verbondenheid zo tastbaar en levensnabij zou zijn als zijn vlees en bloed, als voedsel en 
drank. Tot deze diepe verbondenheid nodigt Jezus zijn leerlingen, nodigt Hij ons uit. 
 
Pastoor Han Akkermans 

Brood en wijn 
 

Breekbaar 
geef ik me uit handen. 

Weerloos 
stroom ik u toe. 

Neem, eet, 
ik ben uw lichaam, 

Ik ga in u op 
Neem, drink, 

ik ben uw bloed, 
ik vloei met u samen. 

 
(Jaap Zijlstra 1933-2015) 

 
Mededeling 
 
Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden om in kleine kring (30 personen) de liturgie te 
vieren, met inachtneming van alle verplichte maatregelen. Op de website vindt u 
informatie hierover. Vanaf 1 juli zullen de mogelijkheden waarschijnlijk verruimd 
worden. Beperkende maatregelen blijven echter van kracht. We houden u zo goed 
mogelijk op de hoogte. 
 


