
 
 

Markt 17, 4901 EP Oosterhout NB 
0162-432339 
info@catharina-parochie.nl 
www.catharina-parochie.nl 

ZONDAGSBRIEF 9 mei 2021 
 

Beste parochiaan, 
 
Je hoort de toon van een mobieltje, in de trein, op straat. Iemand pakt zijn telefoon, 
kijkt wie er belt en neemt op. Daarna hoor je: Waar ben je? Die vraag hoort nu 
standaard bij een telefoongesprek. Vooral jongeren die zich onafscheidelijk van elkaar 
achten, informeren elkaar de hele dag waar ze zijn. Via het mobiele netwerk lukt dat 
heel aardig. Social media stellen mensen in staat elkaar voortdurend te volgen.            
Mensen die veel om elkaar geven, willen in elkaars aanwezigheid verblijven. Dat is van 
alle tijden. Als dat concreet, fysiek niet mogelijk is, dan verzinnen we er iets op. We 
dragen een foto bij ons. Vroeger bewaarde men een haarlok. Zulke voorwerpen geven 
een gevoel van aanwezigheid en verbondenheid. 
 
Waar ben je? Die vraag speelt een grote rol in het Johannesevangelie. Wanneer de 
eerste leerlingen Jezus ontmoeten, vragen ze: Waar verblijft U? Dat is niet zomaar de 
vraag  naar een logeeradres. Jezus zegt hun: Kom mee en je zult hen zien! En de 
leerlingen verbleven die dag bij Hem.  Het evangelie van Johannes wil duidelijk maken 
dat Jezus in God verblijft. Hij is kind aan huis bij God. In God is Hij geworteld en 
gegrondvest. En wie bij Jezus verblijft, deelt in die verbondenheid.    
Op de avond voor zijn dood spreekt daarover. Er klinkt aandrang in wat Hij zegt: Blijf in 
mijn liefde, zoals ik in de liefde van mijn Vader blijf. Weer dat woord blijven, verblijven. 
Je kunt het wellicht beter vertalen met wonen: Woon in mijn liefde. Als je mijn geboden 
onderhoudt, woon je in mijn liefde, zoals ik in de liefde van mijn Vader woon. Dat wonen 
in de liefde heeft een specifieke inhoud: Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat 
hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.  
  
Wonen in Gods liefde, je leven geven voor je vrienden, dat is iets anders dan elkaar liken 
op Facebook volgen. Op social media is vriend worden of ontvrienden een druk op een 
toets. In het Evangelie en in de menselijke werkelijkheid is het een zaak van hart en ziel, 
ja zelfs van leven en dood, allesomvattend. Jezus geeft het ons mee als opdracht: liefde 
als missie. De Kerk van Christus is niet een cirkel die naar binnen gericht is, maar juist 
naar buiten, die niet uitsluit, maar uitnodigt. Dat was de inzet van Jezus’ leven.  
 
Ik hoop dat men ook ons, leerlingen en vrienden van Jezus, daaraan herkent!      
 
Pastoor Han Akkermans  



 
GIJ ZIJT MIJ OVERAL NABIJ 

In ieder ding: gij ziet naar mij, 
 

Of ik u aanzie en herken, 
En, een met u, gelukkig ben. 

 
Wel blijf ik dikwijls blind voor u 

En reis ik ver van hier en nu. 
 

Of ergens ’t veilig eiland is 
Waar ‘k troost of slaap vind voor gemis. 

 
Maar soms ben ‘k onverwacht weer thuis. 

Gij roept mij zachtjes. In ’t geruisch 
 

Van wind en blaren langs het raam 
Hoor ik de fluistring van mijn naam, 

 
Of in een glinstering van ’t licht 
Zie ik uw wachtend aangezicht. 

 
Als ik dan schuchter tot u kom, 

Wordt het zo wonder stil rondom, 
 

Zo vreemd en wonder-stil in mij, 
Dan is er enkel ik en gij, 

 
Neen, gij alleen en wat gij zijt: 

Mijn eind van menigvuldigheid, 
 

Mijn oorsprong waar ik ongedeerd 
In liefde toe ben weergekeerd… 

 
Maar dan, ontwaakt tot de oude droom, 

Hoor ik de wind weer in de boom, 
 

En zie de kleine dingen aan, 
Die stil en ernstig voor mij staan, 

 
Verzonken in hun eigen rust. 

Zo, van ons diep verband bewust, 
 

Heb ik hen lief en hoor tot hen, 
Met wie ‘k in u gelukkig ben, 

 
En tot die nieuwe zin gewijd 

Wordt al wat is nu werkelijkheid. 
 

(P.N. van Eyck, 1887-1954) 


