
 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 28 februari 2021 
 

 
 
 
Beste parochiaan, 
 
Er zijn momenten dat mensen stralen: als ze aangenaam verrast worden, als mooie 
herinneringen naar boven komen. Dat zie je aan hun gezicht en vooral aan de ogen. Het 
lijkt dan alsof een innerlijk licht naar buiten doorbreekt.  
 
Ieder jaar op de 2e zondag van de Veertigdagentijd lezen we het verhaal van de 
Gedaanteverandering van Jezus op de berg. Een wonderlijk gebeuren dat zich in het 
geheugen van de leerlingen vastzette. Het was een flits geweest: boven op een berg 
verscheen Jezus in een bovenaards licht, zo glanzend dat ze er verbluft door waren. Die 
ervaring zette hen aan het denken. Vreemd genoeg zei Jezus hun dat ze er met niemand 
over mochten spreken, ‘voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.’ Wat 
dat mocht betekenen, daarvan hadden ze geen idee. Maar ze zouden het niet vergeten. 
Voorlopig moesten ze in het laagland van het gewone leven hun weg voortzetten, met 
in hun hoofd en hun hart die herinnering. 
 
We mogen dat een ‘piekervaring’ noemen. De psycholoog Maslow beschrijft dit als een 
ervaring waarin mensen boven zichzelf uitgetild worden. Momenten van extase, niet te 
organiseren of te plannen. Nadien is niets meer zoals het tevoren was. Het werkt als een 
richtingwijzer, een oriëntatie voor de rest van het leven. Dat overkwam die leerlingen op 
de berg. Ze mochten er niet over spreken, voordat ze de hele weg van Jezus hadden 
leren kennen, niet alleen in het stralende licht daar boven op de berg, maar ook in de 
duisternis van verraad, verwerping en lijden. En dat zou hun nog moeilijk vallen…    
 
Het is van belang goede en sterke herinneringen te hebben om in dorre, lege tijden 
voort te kunnen gaan. De Bijbel wil ons op iedere bladzijde zo’n herinnering meegeven, 
om in het licht daarvan onze weg te vinden, ons leven, - onze roeping en bestemming - 
te verstaan. Vertrouwen op dat licht is de uitdaging van het geloof.  
 
Als geloofsgemeenschap blijven we elkaar wijzen op dat licht van God. Het leidt ons - 
ieder afzonderlijk en allen samen - naar de toekomst. Zo blijven we elkaar bemoedigen 
als tochtgenoten en leerlingen van Jezus Christus, onze Leidsman te leven.  
 
Pastoor Han Akkermans 
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EEN LIED TOT JEZUS CHRISTUS 

 
Gij zijt voorbij gegaan, 

een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 

zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 

om onze wereld heen, 
wij leven in uw voort, 

wij zijn met U bekleed. 
 

Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee, 

Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 

Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 

 
Gij zijt voorbij gegaan, 

een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 

een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 

ik hoop U tegemoet, 
zolang ik leven mag. 

 
 

Huub Oosterhuis 
(*1933) 

 


