
 
 

 
 
 

Antwerpen, december 2012 
 
 

“Klein begin – groot verschil”  
Brief van de bisschop voor de advent 
 

 
Broeders en zusters, 
 
Een vrouw beweegt langzaam door de gang van het revalidatiecentrum, op 

wankele benen en met onzekere stapjes. Ze steunt op een looprek, dat ze telkens 
een beetje vooruit plaatst. Na een ingreep moet ze opnieuw leren stappen, bijna zo-
als een kind leert lopen.  Ze glundert en zegt me: “we zijn al zover, ik ben weer op 
de goede weg”. Stappen met een looprek: een klein begin dat een groot verschil in 
een mensenleven kan uitmaken. 

Een grootvader vertelt me over een pijnlijke ruzie tussen zijn beide zonen.  
Hij heeft de tranen in de ogen. Niet dat er geen reden is voor het conflict. Een ge-
beurtenis in de familie is kwetsend overgekomen.   Het is echter te jammer dat de 
broers elkaar niet meer willen spreken. Bovendien zet het conflict zich nu sluime-
rend verder onder hun kinderen. Grootvader ziet de samenhang in zijn familie af-
brokkelen.  “Wie zou nu toch de eerste stap kunnen zetten?” is zijn vraag.  Zelf een 
eerste stap zetten of de eerste stap van een ander aanvaarden: een klein begin dat 
een groot verschil in de familie kan uitmaken. 

Twee jongeren vertellen me over de vormselcatechese op hun parochie. Ze 
lieten zich aanspreken door de verantwoordelijke voor de catechese, een persoon 
op leeftijd, die het al vele jaren doet.  De jongeren kwamen over de brug en werken 
nu met haar mee. De vormelingen vinden het sympathiek dat jongeren meewerken 
in de vormselcatechese: een klein begin dat een groot verschil in de parochie kan 
uitmaken. 

 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Zijn geboorte vond plaats in 

een kleine uithoek van de wereld. De aarde is op die dag niet van aanschijn veran-
derd.   Er is op die dag geen schok gegaan door de koninkrijken in het oosten of 
het westen. Toch is die dag iets begonnen dat de wereldgeschiedenis voorgoed zou 
veranderen. Een nieuw verhaal is toen begonnen, waarvan de laatste bladzijde nog 
niet geschreven is.  

 



 
 

In Jezus is Gods Woord onder ons komen wonen, volledig en voorgoed. 
Het verlangen dat ons uittilt boven de beperktheid van tijd en ruimte en ons doet 
hunkeren naar eeuwigheid, heeft in Jezus een antwoord gevonden.  Wie de Vader 
wil zien, kan Hem voortaan herkennen in het gelaat van zijn Zoon, die mens werd 
zoals wij.  Hij verzamelt ons in een nieuwe gemeenschap, een gemeenschap zonder 
grens van ras of taal, die voorafbeelding is van de gemeenschap van de eindtijd. 
Van dat grote verschil vieren we op Kerstmis slechts het begin.  Kerstmis: het klei-
ne begin van een groot verschil. 

 
Wat wens ik je voor de advent? Dat je tijdens de komende weken kleine ge-

baren mag ‘meemaken’ die een groot verschil uitmaken. ‘Meemaken’ in de twee be-
tekenissen van het woord.  Vooreerst: dat die kleine gebaren ook jou ten deel 
mogen vallen en dat je erdoor mag gesterkt worden. Je wacht er misschien al lang 
op, te lang om nog te durven hopen. Maar ook: dat je die kleine gebaren mee mag 
maken of stellen naar anderen toe. Jouw klein gebaar kan voor anderen een groot 
verschil uitmaken.    

 
Graag wens ik je een mooie adventstijd. Kerstmis voorbereiden op de maat 

van Kerstmis: op de kleine maat waarmee het leven (her)begint.   
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