
 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 21 februari 2021 
 

 
 
 
Beste Parochiaan, 
 

Het Evangelie van Markus is kort van stof wanneer het spreekt over het verblijf van 
Jezus in de woestijn (Marcus 1, 12-15): Veertig dagen bracht Jezus in de woestijn door, 
terwijl Hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de 
engelen bewezen hem hun diensten.  
Dit verhaal staat tegen de achtergrond van de Uittocht van het Joodse volk uit Egypte. 
Na de doortocht door de Rode Zee verbleef het volk  veertig jaren in de woestijn. Het 
werd er heen en weer getrokken tussen Gods nabijheid en hun eigen dwaalwegen. Zo 
wordt Jezus in de woestijn  geconfronteerd met uitersten: engelen die Hem komen 
dienen en wilde dieren die klaar staan om Hem te verscheuren.  
 
De verhalen in de Bijbel hebben de bedoeling om ons leven door te lichten. Dat doen ze 
op beeldende manier. Daarbij worden tegenstellingen uitvergroot. Bij dit verhaal 
kunnen we ons afvragen: hoe gaan wíj om met de tegengestelde krachten om ons heen 
en in ons zelf?  
De mens is geen engel en geen dier. Ni ange, ni bête, zo heeft de filosoof Pascal de mens 
eens omschreven, een soort tussenwezen. Door de keuzes die we maken gaan we de 
ene of de andere richting uit. Er zijn engelen van mensen, maar er zijn ook beesten van 
mensen. Dat is in de loop van de mensengeschiedenis eigenlijk niet veranderd en dat is 
een trieste constatering. 
Jezus is in de woestijn om zijn weg te zoeken, een weg zonder macht, zonder geweld. Hij 
staat er als degene die ons eigen mens-zijn vóórleeft. Ook over ons is bij het doopsel en 
bij het vormsel de Geest van God afgeroepen om sterk te staan in geloof en vertrouwen. 
We bidden in het Onze Vader dat we niet in beproeving gebracht worden, maar uit de 
greep van het kwaad worden gered.  
Geestkracht was het kompas van Jezus om zijn weg te vinden. Is dat ook wat ons op de 
been houdt? Meer dan gezondheid en welvaart, dan werk of wetenschap, of al die 
andere dingen die we nastreven? Geestkracht stelt mensen in staat om veel te 
verdragen, om veel te vergeven, om met heel beperkte middelen toch een grote 
speelruimte te vinden. Ruimte om echt menselijk te leven en om te blijven groeien in 
menselijkheid.   
 
Pastoor Han Akkermans 
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TWEE-EN-VEERTIG 
 

Soms denk ik , Heer, dat ik naar U verlang, 
maar dat lieg ik, ik verlang naar het leven, 

naar wat mensen en dingen mij kunnen geven. 
In uw naam? Dat is van geen belang, 

 
dat vraag ik mij niet af. Ik wil gelukkig 

zijn, dat wil zeggen: plezierig. Ik wil 
hebben wat ik wil. Houdt het zich stil, 
komt het niet, vlucht het, is het nukkig 

 
als een bedorven kind, dan word ik nijdig, 

wanhopig, moedeloos, begin ik te verlangen 
vrij ervan te zijn, vind ik het leven zwaar, 

 
wil ik naar U, krankzinnig tegenstrijdig, 

want o, als Gij mij op mijn woord zoudt vangen… 
En dat duurt nu al twee-en-veertig jaar. 

 
Gabriël Smit 
(1910-1981) 

 


