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 negende van de herfst 

 
Gesprek met de kinderen 
 
De dieren zijn somber. Niemand voelt zich blij. En dat op 
de dag waarop Uil terugkomt van een lange reis! Ze 
zouden hem zo graag blij welkom heten. Maar niemand 
voelt zich blij. Niemand kan lachen. 
Weet je hoe het komt? 
 
Vorige week was er ineens een vreemde vogel in het 
bos. Een heel vreemde. Ze was vriendelijk, hoor. En ze 
heeft niets vervelends gedaan of zo. Maar… ze was zo 
verschrikkelijk mooi. En zo blij met zichzelf. En zo 
opgewekt. En zo intelligent. En zo grappig. 
Telkens als ze iets vrolijks had verteld, klapte ze haar 
enorme staartveren uit en draaide ze een rondje. Het 
was zo’n mooi gezicht dat ieder die het zag, begon te 
klappen. En dan schaterde ze van het lachen. 
 
‘Pauw’, heette ze. Vijf dagen lang was dit vrolijke 
schepsel in het bos. Vijf dagen lang klonk er 
bewonderend applaus, elke keer als ze haar staartveren 
uitklapte en een rondje draaide. Toen moest ze er weer 
vandoor. En sindsdien zijn de dieren somber. 
 
‘Wat voel ik me grijs,’ denkt Muis. 
‘Wat heb ik toch weinig talenten,’ denkt Mier. 
‘Wat ben ik toch saai zwart,’ denkt Merel. 
En zo hebben ze allemaal het gevoel dat er iets mis is. 
Dat ze ineens niet zo bijzonder meer zijn. En dan zegt 
Mees wat ze allemaal denken: ‘Wat zou Uil haar 
fantastisch hebben gevonden…’ Somber knikken ze. Ja, 
Uil zou haar fantastisch hebben gevonden. 
 
Dan wordt het avond. De avond van de dag waarop Uil 
terugkomt. Een beetje stilletjes zitten de dieren bij 
elkaar en wachten af. En ineens… daar is Uil! Zoals altijd 
is hij muisstil aan komen vliegen. Ineens staat hij in hun 
midden. 
‘Daar ben ik weer!’ zegt Uil blij. ‘En oh wat heb ik veel 
gezien, jongens. Zulke prachtige bossen en rivieren, en 
speeltuinen en pretparken en noem maar op. Het was 
geweldig. 
Maar wat ben ik blij dat ik jullie weer zie. Wat ben ik blij 
dat jullie mijn familie zijn. Nergens voel ik me zo thuis en 
zo fijn als hier bij jullie.’ 
 
Even is het stil. Dan beginnen de dieren spontaan te 
klappen. En op één of andere manier klinkt het applaus 
heel anders dan toen ze klapten voor Pauw. Blijer… 
Vrijer. Gelukkig heeft Mier eraan gedacht een grote pot 
thee te maken. En tot diep in de avond vieren ze de 

thuiskomst van Uil. 
 
Eerste lezing: Exodus 30,11-16 
 
Lied: ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’  
 
Evangelielezing: Marcus 12,38 – 13,2 
 
Acclamatie: (melodie zie hierboven) 
 
Overweging 
 
“Heb ik jullie voldoende ontregeld?” vroeg één van de 
docenten aan het einde van een collegereeks. Zijn jullie 
voldoende in de war gebracht? 
Ik heb hem al eens eerder geciteerd. Die vraag blijft me 
fascineren. Het was een college, zo anders dan andere 
lessen die ik in mijn leven heb gevolgd. Je hoopt na een 
les, een college, een uitleg dat je ergens meer van 
begrijpt. Maar dat was zíjn doel niet. Hij hoopte op het 
tegendeel. 
 
Hij gaf ‘les’ over God. We lazen een tekst van Willem van 
Saint-Thierry. Een monnik uit de twaalfde eeuw. Het 
was een uitleg van het Hooglied. De docent hoopte 
oprecht dat we na zijn lessen over Saint-Thierry minder 
van God zouden begrijpen dan voordat we eraan 
begonnen. Omdat God niet te vatten is. Omdat God in 
geen enkele omschrijving past maar altijd groter en 
meer is dan wij ooit kunnen bedenken. 
 
Ik dacht hier weer aan toen ik me verdiepte in de lezing 
van Marcus. Wat een vragen roept die tekst op! Er 
waren verschillende momenten waarop ik dacht: nu 
begrijp ik er nóg minder van. 
Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk wat hier staat. 
Jezus waarschuwt voor schriftgeleerden die zichzelf 
breed maken. Mensen die indrukwekkend willen zijn. En 
hij wijst op een arme weduwe, die meer geeft voor het 
onderhoud van de tempel dan de rijken. Want zij geeft 
wat ze niet missen kan. De rijken geven van hun 
overvloed, ze eten er geen boterham minder door en 
gaan er geen dag korter om met vakantie. Zoals die 
weduwe – zó zouden we ons moeten gedragen! Zij is 
een model van vroomheid. 
 
Maar… als je daarover nadenkt… ís het wel zo 
prijzenswaard wat de weduwe doet? Haar hele 
levensonderhoud gaat in die offerkist. Waar moet ze 
dan van leven? Dat kan toch niet de bedoeling zijn: dat 
ze zóveel bijdraagt aan het in stand houden van de 
tempel? 
Neem hoe het bij ons gaat. Natuurlijk vinden we het fijn 
als u allemaal meedoet aan de Actie Kerkbalans. Maar 
het is toch niet wijs om alles wat je hebt aan de kerk te 
geven en vervolgens naar de voedselbank te moeten of 
een aanvraag voor schuldsanering te moeten doen? 
 



Is het wel zo prijzenswaard wat die weduwe doet? 
En inderdaad – lezen we goed wat hier staat, dan zegt 
Jezus nergens dat deze weduwe het goede doet. Hij 
zegt niet: zó zou het moeten. Hij zegt alleen: kijk – zij 
geeft meer dan hij. Want zij heeft nu niets meer. En hij 
mist dat grote bedrag dat hij gaf niet eens. 
Hij zegt niet: deze weduwe is jullie lichtend voorbeeld. 
Maar wat zegt hij dan wél…? 
 
Ook in Exodus gaat het over bijdragen voor de tempel, 
of liever, om bijdragen voor de dienst in de 
ontmoetingstent. Geen vaste vrijwillige bijdrage, nee: 
alleen als er een volkstelling is, hoeft er betaald te 
worden. Alleen als je mannen van 20 jaar en ouder wilt 
tellen. Doorgaans gebeurde dat om te weten hoeveel 
belasting er gevraagd kon worden. En om te weten 
hoeveel mannen er beschikbaar waren voor het leger. 
‘Losgeld’, noemt de vertaling het bedrag dat ze moeten 
geven aan de tent van samenkomst. ‘Zoengeld’, zou je 
ook kunnen zeggen. Want mensen tellen, dat kan 
verkeerd uitpakken. Heeft God niet aan Abraham 
beloofd dat er een groot volk uit hem zou groeien, 
ontelbaar als de zandkorrels bij de zee en de sterren aan 
de hemel? Wil je Gods zegeningen soms natellen? 
Of je zou zomaar kunnen denken dat levens geteld 
kunnen worden. En dat kan leiden tot willekeur en de 
gedachte dat één leven meer of minder niet zou tellen… 
Of erger. Zoals de vreselijke taferelen in 
concentratiekampen: gevangenen die urenlang op appèl 
moeten staan. Zodat bewakers hen kunnen tellen en 
zich kunnen wentelen in hun macht. 
Leven mag niet telbaar worden gemaakt. Leven is een 
gave en een mysterie. Leven komt van God en is heilig. 
 
Daarom doe je dat niet zomaar. Daarom vraagt het van 
ieder een offer. Omdat je dit nooit onbewust, zomaar, 
mag doen. 
Maar er is iets raars aan dit losgeld, of zoengeld: ieder 
betaalt hetzelfde. Of je nu rijk bent of arm. Het maakt 
niet uit. Geen grote som geld: het gaat om een 
minimaal bedrag, want ook de arme moet het kunnen 
opbrengen. 
Is dit niet vreemd? Waarom geen bijdrage naar 
draagkracht – zoals we dat immers ook aanbevelen voor 
onze vrijwillige kerkelijke bijdrage? Dat is toch veel 
rechtvaardiger? 
We brengen vandaag onze gaven bijeen voor de actie 
Solidaridad. Een actie die alleen kans van slagen heeft, 
wanneer we iets doen met die gedachte van ‘bijdragen 
naar draagkracht’. Wanneer we beseffen dat wij onze 
grote welvaart kunnen delen met wie niets hebben. Met 
de hebniks, zoals Remco Campert ze noemt. Dat is wat 
‘solidariteit’ betekent, toch? 
 
Zoekend naar betekenis in de woorden van Marcus zien 
we in elk geval welke weg we volgens Jezus níet moeten 
gaan. Het is de weg van de zelfvoldaanheid. Van jezelf 
nadrukkelijk profileren en etaleren. Van het imposant 

willen zijn. Wat imposant is, houdt geen stand, zegt 
Jezus – geen enkele steen zal op de andere blijven. En 
daarbij wijst hij naar de rijk geklede schriftgeleerden en 
naar de imposante tempelgebouwen. Die gebouwen die 
door Herodes de Grote flink zijn uitgebreid en verfraaid 
met geld van, ja, mensen als de weduwe die haar 
levensonderhoud in de offerkist liet glijden. 
 
Deze weg van de zelfvoldaanheid kunnen we wel 
vermijden… toch? Of…? 
Imposant willen zijn heeft te maken met de behoefte 
aan applaus. Met de behoefte gezien en gewaardeerd te 
worden. Met de competitieve behoefte om beter te zijn 
dan een ander. Iets daarvan zit in de meesten van ons… 
We kennen die behoefte aan erkenning. We willen graag 
bevestigd worden in wie we zijn. In het feit dat we de 
moeite waard zijn. In het feit dat ik, ondanks mijn 
handicap of mijn leeftijd of mijn beperkte vermogens, 
ondanks mijn lage opleiding of moeite met sociale 
contacten of pleinvrees of wat voor angst ook, er mag 
zijn. Herken ik niet iets in die schriftgeleerde? 
 
Die weduwe – roem zal ze niet krijgen voor die paar 
muntjes die ze geeft. Want in omvang stellen ze niets 
voor. En we vinden helemaal niet slim wat ze doet. Ze 
geeft het enige weg wat haar beschermt tegen 
volkomen behoeftigheid. Nee, wij zouden dat nooit 
doen.  
Maar wat wél wat voorstelt, dat is haar 
onbetekenendheid. Ze is, zeg maar, groot in het klein 
zijn. Groot in haar niet uit zijn op veiligheid en aanzien 
voor zichzelf. En dat kan bij ons vragen wakker maken. 
Zoals: wat doe ík, zonder te denken aan roem of 
erkenning…? Wat geef ik zonder berekening en zonder 
verwachting? 
 
Het brengt dat vreemde offer dat betaald moet worden 
bij een volkstelling weer in gedachten. Dat symbolische 
offer, dat voor iedereen gelijk is – en puur bedoeld lijkt 
te zijn om respect voor ieder mensenleven te 
benadrukken. Om het besef te doen groeien dat het 
leven een gave en een mysterie is. Het stelt mij de 
vraag: zie ik mijn leven als een gave, als een mysterie? 
Of heb ik de neiging het als een recht te zien – en word 
ik bijvoorbeeld boos als ik niet gezond ben, omdat ik 
vind dat ik recht heb op gezondheid, evenveel recht als 
ieder ander…? 
Wat doe ik, wat van mijzelf geef ik, zonder geleid te 
worden door mijn menselijke verlangen naar aanzien, 
naar erkenning, naar welvaart, naar veiligheid, naar 
gezondheid? Wat doe ik zonder de opbrengst te 
berekenen? Wat doe ik om niet? 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Heeft hij ons bidden opgevangen’ 


