
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 18 april 2021 
 
Beste parochiaan,  
 

Jezus was een eye opener. Terwijl Hij rondtrekt en de Blijde Boodschap 
verkondigt, wekt Hij verwondering. Door wat Hij zegt en doet, gaan mensen anders 
kijken en denken. We horen de reacties: Zoiets hebben we nog nooit gezien,  We zijn 
vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest! 
Maar na zijn verrijzenis hebben de leerlingen moeite Jezus te herkennen. Hij komt op 
hen toe vanuit een andere dimensie. Zo loopt Hij met de twee leerlingen mee op weg 
naar Emmaüs , maar hun ogen werden verhinderd Hem te zien. Pas bij het breken van 
het brood vielen hun de schellen van de ogen. Jezus opent de ogen door te vertellen, de 
Bijbel te laten spreken, het Brood te breken en met hen te eten. Hij leert zijn leerlingen 
te kijken met de ogen van het geloof. 

Kijken kun je immers op veel manieren. Stel je de etalage van een juwelier voor, 
vol mooie sieraden. Iemand die verliefd is en de geliefde wil verrassen met iets moois 
kijkt er anders naar dan een dief! Zo is het heel verschillend hoe wij naar elkaar kijken: 
verwachtingsvol, dankbaar, wantrouwend, onverschillig, misprijzend. We kijken vanuit 
de gezindheid van het hart. Een blik kan die gezindheid verraden, ogen laten af en toe 
zien wat binnenin schuilgaat: berekening, ergernis, woede mildheid, begrip, berusting. 

Jezus is gekomen om onze ogen én onze harten te openen voor Gods liefde. Dat 
deed Hij door die liefde vóór te leven: genezend en vergevend, gastvrij en ruimhartig. 
Hij keek naar ons op een bepaalde manier: bewogen door medelijden (Mt. 9,36 etc.), 
met een liefdevolle blik (Mc. 10, 21). Niet dat Hij daarmee  automatisch alle harten kon  
openen. Er waren er die gesloten bleven en zich verhardden. Daarvan is Hij uiteindelijk 
slachtoffer geworden. Toen heeft Hij het geweld dat Hem overkwam, gemaakt tot een 
daad van overgave. Bij sommigen werden toen pas de ogen geopend. De honderdman 
onder het kruis kon zeggen: Ja waarlijk, deze mens was een Zoon van God. Bij anderen 
lukte het niet. Dat is een tragische werkelijkheid. De ogen van het geloof openen is 
moeilijk: met geweld gaat het niet, met redeneren ook meestal niet. De manier die 
Jezus heeft voorgeleefd is: geduld, barmhartigheid, door geweld te beantwoorden met 
mildheid.  

Als we Eucharistie vieren en Amen zeggen bij de Communie, bevestigen we dat 
we met Hem willen meegaan op zijn weg.  

Aan ons is het dat Amen waar te maken met ons leven!  
 
Pastoor Han Akkermans 
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PSALM 1 

 
Systeem! Gij spitst geen oog of baard 

en draagt geen slepend kleed; 
hij die in U een man ontwaart 

misvormt U naar zijn eigen aard 
waar hij ook niets van weet. 

 
Systeem, ik noem U dus geen God, 

geen Heer of ander Woord 
waarvan men gave en gebod 

en wraak acht en tot wiens genot 
men volkeren vermoordt. 

 
Systeem! Lijf dat op niets gelijkt, 

Aard van ons hier en nu, 
ik voel mij diep door U bereikt 

en als daardoor mijn tijd verstrijkt 
ben ik nog meer van U. 

 
(Leo Vroman, 1915-2014) 

 


