
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 7 februari 2021 
 
Beste parochiaan, 
  
Vandaag een tweede tafereel uit die sabbat in Kafarnaüm, waar we de vorige week ook 
waren (Marcus 1, 29-39). Het gebeuren in het huis van Simon en Andreas in al zijn 
eenvoud een klein verrijzenisverhaal. De schoonmoeder van Simon is ziek en ligt te bed. 
Jezus neemt haar bij de hand en zij staat op met vernieuwde kracht.  
Dan staat er: En ze bediende hen. Vallen we met dit bedienen terug in het klassiek 
patroon van de vrouw in de dienende rol? Ze zorgt immers voor het eten en drinken van 
haar gasten. Is dat haar enige taak en plaats: dienend aanwezig zijn in de keuken en aan 
tafel?  Het deed me even denken aan een cartoon van Peter van Straten: een man, in 
driedelig pak, staat naast het bed van zijn vrouw. De tekst eronder luidt: Ach gut, ben je 
ziek? Hoe moet dat dan met het eten vanavond?  
De Bijbel toont ons vaker rolpatronen, die indertijd gewoon waren, maar die we nu  niet 
meer kunnen accepteren. We lezen over vrije mensen en slaven, over mensen die 
gekocht en verkocht worden, over landen en volken die veroverd, geplunderd en 
onderworpen worden.  
De schoonmoeder van Simon bediende. In dat bedienen zit het woord diakonie, 
de dienende taak van de Kerk in de samenleving. Dat is een taak voor iedereen in de 
Kerk: hoog en laag, leerling én leraar, man én vrouw. Niet voor niets heeft de paus als 
een van zijn titels: dienaar van de dienaren Gods. Jezus zei bij het Laatste Avondmaal: 
Degene die bedient is de grootste en niet degene die aanligt. De leerlingen 
protesteerden: ze gingen ervan uit dat dienen vernederend is en mensen klein houdt. 
In de geest van het Evangelie staat dienen echter tegenover eigenmachtig leven, 
tegenover de neiging alles naar eigen hand te zetten. Wie dient, maakt ruimte voor een 
ander, heeft eerbied voor het leven in al zijn dimensies.  
Een Kerk die niet dient, dient tot niets! zei een Franse bisschop eens. De menigte 
hulpbehoevenden stond Jezus voor de deur op te wachten, in de hoop door Hem bevrijd 
en genezen te worden. Als wij de deur van onze kerk, van ons huis en bovenal van ons 
hart openen, zien ook wij wat we kunnen doen en betekenen voor onze naaste, hoe wij 
kunnen dienen!  
 
Pastoor Han Akkermans 
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GOD WOONT IN DE FOKKE SIMONSZSTRAAT 
 

Ik hoorde het van een zeereerwaarde  
en hoogbejaarde dominee:  

de Here wou met deze aarde  
niet één dag langer meer in zee. 

 
Al zouden wij Hem overstelpen  

met eredienst en dankgebed  
het zou geen ene moer meer helpen:  

er werd een punt achter gezet. 
 

Maar zie: daar was diezelfde morgen  
zo’n rotjoch in de grote stad  

een doodziek duiffie aan ’t verzorgen  
dat-ie op straat gevonden had. 

 
‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je? 

Ja, kijk me maar es effe an. 
Godsallejeisis, beest, wat tril je. 
Leg nou toch effe rustig, man.’ 

 
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,  

want Hij kreeg schik in het geval. 
Hij spaarde dus de kleine jongen,  

de zieke duif en het heelal. 
 

Willem Wilmink 
(1936-2003) 

 


