
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 25 april 2021 
 
Beste parochiaan, 
 
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. In deze woorden uit het Evangelie van 
deze zondag zien we hoe Jezus ons nabij komt: in een klimaat van vertrouwen, van 
verwantschap. Iemand kennen: wat betekent dat? hoe doe je dat? Het ligt aan de toon. 
Als iemand zegt: Ik ken jou wel, mannetje! klinkt dat als een veroordeling. Het betekent 
zoveel als: Ik heb jou door, voor mij val je door de mand. Een pijnlijke manier van 
kennen, waarin teleurstelling, geschonden vertrouwen klinkt. Ik ken u niet! is nog zo’n 
uitdrukking. We hoorden in het Lijdensverhaal hoe Petrus Jezus verloochende met deze 
woorden: Ik ken die mens niet! Hij is er gelukkig op teruggekomen!   
Als je iemand echt kent en accepteert, dan heb je begrip en weet je waarom iemand 
doet wat hij doet, spreekt zoals hij spreekt. Dan kun je ook veel verdragen en veel 
vergeven. Dan betekent iemand kennen zoveel als houden van… 
Het gaat in ons Evangelie gaat het over dat kennen: een andere mens kennen en zelf 
gekend worden in het licht van vertrouwen en aandacht. Het is schrijnend om te horen 
dat velen zoiets niet ervaren. In een verzakelijkte, gehaaste samenleving komt dit 
kennen in het gedrang. Zorg en hulp worden berekend en becijferd, maar de menselijke 
maat komt daarin tekort. Als zorgmedewerkers dat aan de orde stellen krijgen ze soms 
als antwoord dat aandacht toch prima kan samengaan met wassen, insmeren, 
verbinden, aan- en uitkleden. En deels is dat natuurlijk waar. Toch vraagt aandacht 
geven, luisteren naar een verhaal, ook tijd en het gaat niet altijd samen met de 
bovengenoemde taken. Iemand die zorg ontvangt, zei me eens: Er is iemand die me 
doucht, iemand die komt poetsen. Daar ben ik heel blij mee, maar er is eigenlijk niemand 
die tijd voor mij heeft.  
Jezus kent de zijnen en de zijnen kennen Hem, zoals een goede herder zijn schapen 
kent. Dit beeld is een uitdaging voor een parochie, voor de Kerk, voor de samenleving, 
als ze die naam waard zijn. Verbanden waar mensen elkaar kennen, voor elkaar zorgen 
en verantwoording nemen, zich inzetten voor het welzijn van ieder afzonderlijk en van 
allen samen.  
We vieren in de Eucharistie dat Jezus als een herder instaat voor zijn schapen en voor 
hen zijn leven geeft. Dat is een aansporing zijn om  elkaar tijd en aandacht te geven, om 
elkaar te leren kennen in de sterke zin van het woord!  
 
Pastoor Han Akkermans 
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IK WENS JULLIE VREDE 

 
Ik vroeg een kind wat vrede is: Ze zei: 

Als er geen ruzie is. Ik vroeg het 
aan een oude man. Hij zei: Als ze niet schieten. 

 
Ik dacht: Wat niet is, lijkt duidelijk 

maar wat is het dan wel? En las hoe Jezus 
na het graf het midden van zijn vrienden 

 
zoekt; zonder verwijt tot drie keer toe 

een vredeswens. Ik dacht: Dat hij nog gaat 
na hun verraad. En las hoe hij zijn kracht 

 
in wonden toont. Ik dacht: Hoe kan een mens 

in vredesnaam zo leven? En vroeg aan hem 
wat vrede is. Hij blies en zei: Ontvang mijn geest. 

 
(Fiet van Beek, *1959) 

 


