
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 5 juli 2020 
 

Beste parochiaan, 
 
Kinderen kunnen volwassenen soms voor gekke en onverwachte situaties plaatsen. Zo 
gebeurde het eens bij een officiële gebeurtenis -waarbij volwassenen heel ernstig en 
zorgelijk keken - dat er een klein meisje ineens naar voren kwam rennen. Ze trok één 
van aanwezigen, haar vader, aan de broekspijp en riep duidelijk hoorbaar: “Papa, de 
poes heeft jongen gekregen!” Alle gezichten klaarden ineens op. Het vervolg van de 
bijeenkomst daardoor een heel andere sfeer en toon. Dat voorval relativeerde de 
gewichtigdoenerij en bracht om zo te zeggen de volwassenen weer met beide benen op 
de grond. 
 
In hun spontaneïteit kunnen kinderen volwassenen ook in verlegenheid brengen. 
Vragen als ‘Mama, waarom huilt die meneer?’ of ‘Papa, waarom kan ik God niet zien?’ 
en al die andere waarom-vragen doen ons volwassenen met de mond vol tanden staan. 
Kinderen zijn ontwapenend en dat zijn ze hopelijk ook in de letterlijke zin van het 
woord. Het zou te wensen zijn dat gewapende soldaten, als ze weerloze kinderen zien, 
beseffen waar ze mee bezig zijn en dan ook metterdaad de wapens uit de handen laten 
vallen. Het tegendeel is echter vaak het geval. Wat we lezen over legerbendes in Afrika 
is dat ze kinderen ontvoeren en juist dwingen wapens te dragen en die te gebruiken, 
tegen elkaar en tegen de vermeende vijanden. En dat zijn dan ook weer ook vaak weer 
kinderen.  
 
Dichterbij, in onze eigen samenleving, bestaat evenzeer het gevaar dat kinderen hun 
onbevangenheid snel kwijt raken. De straat, het schoolplein, de televisie, het internet, 
sociale media bieden niet altijd de omgeving om veilig en onbezorgd op te groeien. 
Kinderen en jongeren komen er in aanraking met zaken die ze niet begrijpen en kunnen 
plaatsen maar die wel in hun hoofd, hun gedachten- en gevoelswereld binnendringen 
en hen vormen. 
 
Ongewapend en op de ooghoogte van de kinderen, dat is de manier om met kinderen te 
praten en te communiceren. Zelf door de knieën gaan, dus. Als dat lukt, ontdekken we 
misschien ons eigen kind zijn: onze spontaneïteit, ons vermogen tot verwondering, ons 
plezier om helemaal op te gaan in het spel, ons verlangen om dicht bij mensen en 
dingen te komen. Dan immers worden onze eigen barrières afgebroken. 
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In het Evangelie horen we Jezus zeggen: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt 
geopenbaard aan kinderen.” Dat klinkt blijkbaar ook voor Hem als een vreugdevol en 
bevrijdend inzicht. God gaat niet met ons om zoals autoriteiten doen, God richt zich niet 
alleen tot knappe koppen en sterke schouders, maar wil ongewapend en op ooghoogte 
met ons communiceren. 
 
Jezus zegt dat op een moment dat zijn optreden op weerstand stuit. Toehoorders 
reageerden negatief op zijn prediking. Ze wierpen Hem van alles voor de voeten: “Mag 
dat wel, genezen op sabbat? Is dat wel volgens de wet van Mozes, omgaan met 
tollenaars en publieke vrouwen?” De reactie van Jezus is: “Ik prijs U, Vader, omdat ge dit 
geopenbaard hebt aan kinderen”.  
 
Ik lees de woorden van Jezus niet als een uitnodiging tot naïviteit, niet als een 
aansporing om niet na te denken, om de verantwoordelijkheid weg te wuiven voor ons 
eigen leven, voor de samenleving. Ik lees het als een uitnodiging tot zoiets als een 
‘wedergeboorte’. Als we het kind in onszelf vergeten zijn of verloren hebben, ons 
vermogen om te spelen en ons te verwonderen, om dan opnieuw kind te kunnen 
worden en in te gaan op wat ieder moment ons biedt. Immers, ongemerkt worden onze 
levens dichtgetimmerd met verwachtingen, eisen, redeneringen en angsten: al die 
zaken die ons dreigen te vervreemden van onszelf en van onze naasten.  
 
Wie het kind in zichzelf heeft bewaard of opnieuw ontdekt, heeft toegang tot een 
vervuld bestaan, tot Gods koninkrijk. 
 
Pastoor Han Akkermans 
 

 

 

MEISJE 
 

Op het gezicht van dit meisje trof ik  
mezelf met verbazing aan 

in een verouderd lichaam, achter tralies  
van rimpels, in een mist van zorg. 

 
Zij was niet mooi, wat men daar ook  

soms onder mag verstaan, alleen verlegen  
met haar toekomst, mij reeds welbekend. 

 
(Jan Emmens 1924-1971) 


