
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 21 maart 2021 
 

Beste parochiaan, 
 
Er komt een tijd dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Een zin uit de eerste lezing van 
deze zondag, uit het boek Jeremia. Er kwam een gedachte in mij op: stel je voor dat dit 
een krantenkop is en dat daaronder zou staan: president Biden. Dat is op zich niet 
onmogelijk, want Israël en Amerika hebben allerlei verdragen met elkaar. De inhoud van 
zo’n verbond bestaat uit diensten en wederdiensten. Handelsvoorwaarden, geld en 
wapens maken er zeker deel van uit! 
 
Als je zo’n denkbeeldige krantenkop legt naast de Bijbeltekst zie je meteen de 
verschillen. Het gaat bij Jeremia over iets anders, over iets dat zich afspeelt van hart tot 
hart: vanuit het hart van God naar het hart van de mens. God biedt zijn volk een 
verbond, een levenslijn aan en die kan alleen bestaan op basis van vertrouwen en liefde. 
De bepalingen van dat verbond staan geschreven in het innerlijk, het hart van de mens. 
Het is niet nodig ze in een document op te schrijven en ze plechtig te ondertekenen..  
 
Jezus heeft dat verbond van God met Israël verruimd tot alle mensen, wereldwijd. Dat 
gebeurde in zijn leven, sterven en verrijzen. In Hem zien we wat dat nieuwe verbond 
inhoudt. Hij leefde het vóór, het werd in Hem vlees en bloed. Hij deed het door niet te 
oordelen, door mensen aan te spreken op hun gezindheid en niet op hun geld of 
machtspositie. Door mensen een nieuwe kans te geven, hen te herinneren aan wie ze in 
Gods oog zijn. Hij zag mensen niet naar de ogen, maar zocht toegang tot hun ziel. Daar, 
binnenin, zijn wij eigenlijk allemaal even rijk en even arm. En uiteindelijk bezegelde Hij 
dat verbond door zijn leven te geven op het kruis. Zo bracht Hij in leven en sterven 
genezing en bevrijding.  
 
Ik leg mijn wet in hun binnenste, zo klonk het bij Jeremia. Jezus nodigde zijn toehoorders 
regelmatig uit om bij zichzelf naar binnen te gaan, om in de binnenkamer, in het 
verborgene, te bidden, te vasten, aalmoezen te geven. Jezus nodigde hen uit om ook zo 
te kijken naar je naaste. Vanuit je eigen ziel naar de ziel van je naaste. Door de 
buitenkant heen naar het hart, waar het verlangen naar liefde en leven aanwezig is en 
soms ligt te sluimeren… 
 
Pastoor Han Akkermans 
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LAAT ME MIJN ZIEL DRAGEN IN HET GEDRANG! 

 
Laat me mijn ziel dragen in het gedrang! 

Tussen geringen staan en hun ogen richten 
naar boven, waar blinken Uw eeuwige sterren. 

Ik wil een snoeier zijn in den wijngaard, 
een werkman bij de druivenpersen. 

 
Laat me mijn ziel dragen in het gedrang! 
Mijn woord in den mond van stamelaars, 

mijn hand voor hen die liggen langs het pad. 
- En vóór het raam mijner woning 

een vlam in den nacht: 
dat wie verdolen mocht, 

wendt zijn schreden 
naar het huis van toevlucht. 

 
Ik zal het wasbekken klaar zetten, 

brood en wijn op de tafel, 
en het Boek geopend 

aan de parabel van den Goeden Herder. 
 

Wies Moens 
(1898-1982) 


