
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 31 januari 2021 
 

Beste parochiaan, 
 
‘Een nieuwe leer met gezag!’, dat is de reactie van de omstanders als ze Jezus horen en  
zien in de synagoge van Kafarnaüm (Marcus 1, 21-28). Hij had het woord genomen op 
sabbatmorgen. Na de lezing van de Wet en de Profeten werd naar gewoonte de vraag 
gesteld of iemand iets te zeggen had. Of daar veel gebruik van werd gemaakt weten we 
niet… Maar nu stond er iemand op die sprak zoals ze nog nooit gehoord hadden. ”Een 
nieuwe leer met gezag!” Hij sprak niet óver God als over iets ver weg, maar ván God, als 
diens eigen stem.  
Mensen die veel weten en studeren, zijn niet altijd de besten om vuur en bezieling over 
te dragen. Dat weten we uit eigen ervaring. Het is de bekende spanning tussen de 
doorleefde ervaring van het geloof en de neerslag in formules en systemen. Iedere 
levensbeschouwing laat zien dat er een spanning zit tussen de inspiratie en de 
organisatie. Een stabiele organisatie houdt niet van verrassingen; die is meer gesteld op 
orde en regelmaat. Onze kerkgeschiedenis laat die spanning zien in het leven van 
figuren als Franciscus van Assisi, Galilei en Copernicus, pater Damiaan en vele anderen.  
 
Het is de kunst om de doorleefde ervaring en de geordende structuur, enthousiasme en  
verstand bij elkaar te houden. Waar dat niet gebeurt, gaat het vaak mis. Enthousiasme 
zonder nadenken ontaardt gemakkelijk in fanatisme, dictatuur, manipulatie en 
willekeur. Een hecht doortimmerd systeem van hiërarchie, dogma’s en rituelen 
verwordt tot een kil, onmenselijk en goddeloos, bouwwerk. 
 
‘Een nieuwe leer, met gezag!’, zeiden de bezoekers van de synagoge. Jezus liet het niet 
alleen bij woorden, maar bewerkte metterdaad  wat Hij zei. Hij bracht iemand die 
buiten zinnen was weer tot vrede. Die mens kon weer deelnemen aan de gemeenschap 
en de samenleving.  
 
Leer en leven bij elkaar brengen en bij elkaar houden: een mooie uitdaging! 
 
Pastoor Han Akkermans 
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EEN PREDIKANT 
 

Hij sprak aan een stuk door: in onze kringen  
doet men nog steeds te weinig aan cultuur,  

ik geef het toe, maar in het laatste uur  
gaat het – nietwaar – ook om de laatste dingen! 

 
Zijn adamsappel danste op en neer  
boven de toga of het khakihemd,  

over het godsrijk sprak hij hooggestemd  
en blozend over seksueel verkeer. 

 
Hij sprak over eerbied voor het leven,  

en dat God altijd kracht naar kruis wil geven  
hing ingelijst in zijn studeervertrek. 

 
Hij leek een halfzacht ei, maar toen ze kwamen 

en hem met knuppels onder handen namen  
hield hij voor ‘t eerst en voor het laatst zijn bek. 

 
A.Marja  

(1917-1964) 
 
 


