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Zondag 3 juli 2016 

 derde van de zomer 

brunchdienst met thema: DELEN 

 

 

Lezing uit de Handelingen: 2,44-47 (uit de Bijbel 

in Gewone Taal, BGT) 

 
44 Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze 

deelden alles wat ze hadden. 45 Ze verkochten 

hun bezittingen, en het geld gaven ze aan 

iedereen die het nodig had. 46 Elke dag kwamen 

ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar 

thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze 

samen, en iedereen was even belangrijk. 47 Ze 

eerden God, en het hele volk had veel 

waardering voor hen. 

 

 

Vertelling bij de lezing 

 

Ik wil een verhaal vertellen over de dieren: Mier, 

Mees, Muis, Mol, Merel en hun vrienden. Omdat 

ze iets hebben meegemaakt dat ze niet willen 

vergeten. En omdat ze ons daardoor goed 

zouden begrijpen, als we hen zouden vertellen 

over onze maaltijdviering. 

 

Het gebeurde een flinke tijd geleden. Op een 

zekere dag kwam er zomaar een vreemd dier in 

het bos. Mier zag hem het eerst. Hij rende naar 

Merel: “Er komt een harige, rare dinges deze 

kant op!” Het nieuws ging als een lopend vuur 

door het bos. Het vreemde dier daarentegen liep 

niet zo snel. Toen het eindelijk bij het huis van 

Mier was aangekomen, zaten inmiddels alle 

dieren verstopt achter bomen en bladeren naar 

hem te gluren. 

 

Mees, die de dapperste is, stapte tevoorschijn. 

“Hallo,” zei hij voorzichtig. 

“Hallo,” zei het harige, rare dinges. 

“Wie ben jij?” vroeg Mees. 

“Ik ben Bradypodida,” zei het dier. “Maar noem 

me maar Liesje.” 

Het vreemde dier zag er vriendelijk en 

ongevaarlijk uit. Bovendien, ze bewoog niet erg 

snel. Een voor een durfden nu ook de andere 

dieren tevoorschijn te komen. Toen zei Liesje: 

“Ik heb lekkere thee bij me. Kan iemand daar 

een potje van zetten?” 

 

Het ijs was gebroken. Merel zette de thee en 

iedereen kreeg een kopje. Muis zorgde voor 

koekjes en de zon zorgde voor warmte. En Liesje 

vertelde. Dat ze een zwerver was: iemand die 

altijd onderweg is. En dat ze nu graag een tijdje 

zou willen blijven. Dat ze niet veel nodig had, 

want spullen, daar gaf ze niet om. Alleen een 

boom om in te slapen. 

De dieren vonden het prima. Liesje leek hen 

aardig. 

 

En dat bleek ze ook te zijn. En ze was meer dan 

alleen maar aardig. Ze bracht iets bijzonders in 

het bos. Tevredenheid. Rust. En vrolijkheid. Mier, 

die altijd druk was, zocht Liesje vaak op: bij haar 

kwam ze op adem. Liesje had altijd een pot thee 

klaar. En een luisterend oor voor wie iets wilde 

vertellen. De dieren gingen Liesje om advies 

vragen. Liesje leerde je om de dingen wat 

minder groot te maken. Wanneer je met Liesje 

sprak, werden problemen kleiner. 

 

“Hoe doe je dat toch?” vroeg Merel op een keer. 

“Wat?” vroeg Liesje. 

“Nou – altijd zo tevreden zijn.” 

“O,” zei Liesje, “dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik 

bedenk hoe mooi het is om te leven. En hoe fijn 

om vrienden als jullie te hebben. En dan word ik 

vanzelf blij.” 

 

Doordat Liesje zo was als ze was, veranderden 

de andere dieren. Ze werden een beetje zoals 

haar. Liesje deelde als het ware haar 

tevredenheid uit. En de andere dieren ontvingen 

die als een cadeautje. 

Ze gingen meer genieten. Mier ging minder 

haasten. Het lukte de dieren zelfs om minder 

ruzie te maken. Telkens als ze ruzie hadden was 

er wel één die bedacht: “Waar gaat dit eigenlijk 

over…?” En dan verdween de boosheid soms 

vanzelf. 

 

Op een dag zei Liesje: “Ik moet weer eens 

verder.” De dieren schrokken. Liesje weg? Hoe 

moesten ze verder zonder Liesje! Ze hadden heel 

lang zonder Liesje geleefd, maar nu leek het of 

dat werkelijk onmogelijk zou zijn. 

“Hè toe, blijf nog een tijdje!” smeekten ze. 

Maar Liesje zei: “Ik ben een zwerver. Dat zit nou 

eenmaal in mij. Ik kan niet heel lang op één plek 

blijven.” 

 

Alle dieren waren aanwezig toen Liesje vertrok. 
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Ze zwaaiden. Liesje was nog steeds heel traag, 

dus ze konden lang zwaaien. Sommigen hadden 

tranen in hun ogen. 

De dagen daarop was het vreselijk stil en leeg in 

het bos. Niet dat Liesje nou zoveel zei of zoveel 

plek innam. Helemaal niet eigenlijk. Maar 

iedereen miste haar verschrikkelijk. Het was of 

het licht uit was gegaan. 

 

Toen zei Mees op een dag bij zichzelf: “Dit moet 

zo niet blijven.” Hij maakte een grote pot thee. 

Hij bakte er zelfs muffins bij. En hij nodigde alle 

dieren uit. Toen ze bij elkaar waren, zei hij: 

“Liesje is weg. Maar ons leven gaat door. En 

zoals we nú zijn, zoals we ons nu gedragen, zo 

heeft Liesje het ons niet geleerd! Wat hebben we 

van haar geleerd? Tevreden zijn met wat er is. 

De tijd nemen. Genieten. Dat kunnen we toch 

wel wéér gaan doen? Ook al is Liesje weg?” 

De dieren keken elkaar aan. Mees had gelijk. 

“Laten we dan regelmatig thee drinken samen,” 

stelde Mier voor. “Dan denken we vanzelf aan 

Liesje. En dan helpt ons dat om een beetje op 

haar te lijken.” 

 

En zo deden ze het. 

Er was best nog wel eens ruzie. Soms klaagde 

iemand steen en been. Er werd ook gepiekerd 

over problemen. Want een dier blijft een dier. 

Maar toch was het een beetje anders geworden. 

De thee herinnerde hen nu voorgoed aan Liesje. 

En dat was goed. 

 

 

Lied: “Wij delen geloof, wij delen de hoop” (lied 

van Kerk in Actie; t. Matthijn Buwalda, muziek: 

Anders Ruuth) 


