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ZONDAGSBRIEF 13 december 2020, 3e zondag Advent 
 
 
 
Beste  parochiaan, 
 
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent.”, zo spreekt Johannes de Doper over Jezus. Zijn 
tijdgenoten konden Jezus aanraken, zijn stem horen, zijn gezicht onderscheiden. Maar wíe 
Hij nu eigenlijk was, dat was niet zo duidelijk. Johannes wil ons nieuwsgierig maken naar wie 
Jezus is. Daarom lezen we in de Bijbel: om verder te kijken dan wat we in eerste instantie 
zien, om dieper te verstaan dan wat we al menen te weten. 
 
Het is niet zo simpel om Iemand te leren kennen, écht leren kennen. De buitenkant kun je 
beschrijven, maar de binnenkant, de persoon, is veel moeilijker in woorden te vatten. Je 
hoort het wel eens van mensen die elkaar jaren lang hebben meegemaakt en dan toch 
weinig woorden hebben om te zeggen wie hij of zij was. Ooit hoorde ik:  “Ik heb mijn man 
nooit echt gekend.” Dat is een pijnlijke constatering.  
 
Mensen leven soms met het beeld van een ander, een masker waarachter nooit een echte 
persoon tevoorschijn komt. Soms leven ze met het ideaal van hun naaste dat nooit 
overeenkomt met die mens van vlees en bloed naast zich. Of er wordt een karikatuur van 
iemand gemaakt: een lelijk, afstotelijk masker. Wie dat opgezet krijgt, heeft niet de kans om 
zichzelf te laten zien. In een cultuur als de onze waar beelden via tv en sociale media de toon 
aangeven, krijgen mensen al snel zo’n masker opgezet. Er bestaat een woord voor: framen. 
Wie ‘geframed’ wordt, is getekend... en daarmee ook enigszins geketend! 
 
Het kan ook zijn dat wij voor onszélf een vreemde blijven. Is het niet zo dat we liever naar 
ons ideaalbeeld kijken dan naar onze werkelijkheid, dat we ons vaak anders, beter voordoen  
dan we ons van binnen voelen? Wellicht doen we dat om anderen niet met onze problemen 
te belasten. En ook wel omdat we ons schamen over wat ons beweegt. Als we heel eerlijk 
zijn, zijn we immers niet zo edel, belangeloos, liefdevol als we zouden willen zijn.      
 
Johannes zag in een flits wie Jezus was. Hij zag de Geest over Jezus komen en die bleef op 
Hem rusten. “Toen wist ik wie Hij was!” Johannes zag dat Gods Geest de drijvende kracht 
van Jezus’ leven was en vermoedde dat Hij met deze Geest mensen zou raken, bevrijden, 
verlossen. En inderdaad, wie geraakt werden door Jezus, konden hun masker afleggen, 
wisten zich aanvaard en bemind. En van de weeromstuit ontdekten zij hun naasten, die ze 
onbevangen en met mildheid tegemoet durfden gaan.  
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Dat is Blijde Boodschap voor ons, hier en nu! Onszelf en elkaar  leren zien en bejegenen als 
dragers van Gods Geest. In het scheppingsverhaal lezen we dat God ons schiep naar zijn 
beeld en gelijkenis. God geeft ons iets mee van zijn eigen wezen, een vonk van zijn licht, een 
aanraking van zijn liefde. Als we dat in elkaar en in onszelf ontdekken, zouden we dan niet 
anders met elkaar omgaan: positiever, met meer respect en mededogen? 
 
De Advent laat ons speuren naar tekens van Gods aanwezigheid: naar lichtpuntjes, naar 
hoop, naar vreugde. God heeft een goddelijke vonk, zijn Geest, neergelegd in ieder mens. 
Laten we die zoeken, in onszelf en in elkaar, en die tot onze vreugde ontdekken. 
 
pastoor Han Akkermans 
 
 
 
 
 
 

SCHEPPINKJE 
 

Kon ik Jou, Heer, tezamensponzen 
tot een gebaartje op mijn hand 
en gaf Jou alle kralen, donzen, 

poesjesmiepsen en hommelgonzen 
en Jij weefde het verband… 

 
ik zou mijn vingers rond je sluiten 
en Jouw gekriebel zó beminnen 

terwijl Je scheppend was daarbinnen 
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten 

zou kussen; 
 

en  als ik op een teken 
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten 

nimmermeer zijn uitgekeken 
op mijn lege handpalm, grote 

God 
en nooit meer spreken. 

 
Leo Vroman 
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