
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 14 maart 2021 
 
Beste parochiaan, 
 
Het gesprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3) vindt plaats in de nacht. Nicodemus, 
was een vooraanstaand Joods wetgeleerde. Hij is geraakt door Jezus. Daarom wil hij 
Jezus beter leren kennen. Hij gaat in de nacht naar Jezus toe om bij Hem licht en 
helderheid te vinden. Nicodemus zag in Jezus een zuivere mens, in wie liefde, vrede en 
mededogen voelbaar tegenwoordig waren.   
 
Wellicht kent u ook mensen die zo’n uitstraling hebben. Zulke mensen te zien en te 
horen, zelfs op afstand, ja zelfs na hun dood, is weldadig. Ik denk aan de foto’s van paus 
Johannes XXIII: ik zie altijd  een sprankeling in zijn ogen van goedheid, ontvankelijkheid, 
van humor. Maar het kan ook gebeuren als ik even een baby mag vasthouden. Dat 
overkomt me wel eens bij een doop. De trotse ouders vragen of ik hun kindje even in de 
armen wil nemen. Nog een onbeschreven blad, heel anders dan het wijze en 
doorgroefde gelaat van paus Johannes, maar even expressief. De  puurheid van het 
leven, ongecompliceerd, is heel direct zichtbaar en voelbaar en niet met woorden uit te 
leggen. 
Nicodemus ging in de nacht op het licht van Jezus af en kwam tot helderheid. Jezus was 
als geen ander in staat de gezindheid van mensen aan het licht te brengen. Zijn 
aanwezigheid, zijn woorden laten zien wat waar en goed is, maar ook wat vals en kwaad 
is, wat het daglicht niet kan verdragen. Jezus ontmaskert het en stelt het aan de kaak. 
Wie zoekt naar waarheid en echtheid, wordt door Jezus in dat zoeken bevestigd. 
 
In dit jaargetijde zien we hoe het licht sterker wordt en het leven wakker roept. Wat 
door duisternis en kou in de schoot der aarde verborgen was, komt door licht en 
warmte weer tot leven. Het licht is in staat om de verborgen en sluimerende energie 
wakker te maken, een jaarlijks weerkerend wonder. De narcissen en krokussen waren er 
dit jaar al in januari, nog voor de sneeuw en vorst.  De grote bomen hebben meer tijd 
nodig. En wat ons betreft: het lentelicht raakt ons evenzeer! Ook geestelijk worden we 
in dit jaargetijde aangesproken op groei- en veerkracht. In het lichtend gelaat van Jezus 
ontdekken we wie we zijn, wat onze opdracht en bestemming is.  
 
Zo gaan we voort op de weg naar Pasen, de volle ontplooiing van het leven! 
 
Pastoor Han Akkermans 
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IK HEB DE HELE WINTER NIET GEWETEN 
 

Ik heb de hele winter niet geweten 
dat er van U, 

diep in dit dode woud 
ergens wat goud 

bedolven lag. 
Met lege hand en hart 

en tot geen offeranden klaar 
trad ik in ’t bos en vond 

uw eerste krokus in de zon. 
Hij stond zo schitterend 

op het donkergroene mos, 
zo enig licht 

tussen het koude naakte hout, 
en iets  

wat ik de ganse winter was vergeten 
ging weer aan ’t smeulen 

met een teedre gloed. 
Zo stond ik lang 

gelukkig en verenigd 
met die kleine krokus in de zon, 

en wist opeens 
hoe diep de kleinste dingen leven 

en zei heel simpel:  
God, hoe mooi. 

 
Paul Verbruggen 

(1891-1966) 

 


