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Zondag 20 februari 2022 

zevende na Epifanie 

 
 
Voor de jongste kinderen (en voor oudere, die mee 
willen) is er kinderdienst; ze mogen het licht komen 
halen. 
 
Enkele weken geleden vertelde ik over Mees die 
vogelgriep had.  
Mees werd gelukkig beter. 
Maar toen begon het pas écht… 
Vogelgriep is een virus, hè. En dat virus veranderde. Het 
werd besmettelijker. En gevaarlijker. De dieren wisten: 
dit virus moeten we niet krijgen. Want als je het krijgt, 
weet je niet of je wel weer beter wordt. En kun je 
andere dieren besmetten die misschien heel ernstig 
ziek worden. 
Enfin, dit klinkt jullie vast bekend in de oren. We 
hebben hier net zo’n virus gehad. We hebben het 
gevaar nu achter de rug – hópen we. 
 
Wat doen de dieren? 
Uil zegt: ‘we moeten allemaal thuis blijven. Niet meer 
thee gaan drinken bij Mier. Niet meer bij elkaar op 
bezoek. Dan krijgt het virus geen kans zich te 
verspreiden.’ 
 
Dus blijven alle dieren thuis. 
Voor Mees is het het zwaarst. Zij heeft net een periode 
van quarantaine achter de rug. En nu moet ze opnieuw 
zich in haar huis opsluiten. 
 
De dieren worden er heel vervelend van. Bah, die 
stomme regel dat je thuis moet blijven! En ze kunnen 
hun frustratie en boosheid aan niemand kwijt. Want ze 
mogen niet bij elkaar op bezoek. En de hele dag op je 
telefoon, TicToc en Instagram en YouTube kijken… daar 
word je zóóó suf en slap van! 
 
Na drie dagen is Mier er helemaal zat van. 
‘Weet je wat ik doe,’ denkt ze, ‘ik ga voor iedereen een 
cupcake bakken.’ Zo gezegd, zo gedaan. ’s Avonds als 
het donker is gaat ze op pad. Niemand die haar ziet. En 
aan alle deurknoppen hangt ze een pakketje met een 
cupcake erin. 
 
Muis voelt zich eenzaam en beroerd. Maar door de 
cupcake gaat het gelijk wat beter. 
‘Weet je wat ik doe,’ denkt hij, ‘ik ga bij iedereen een 
kaart bezorgen.’ Zo gezegd, zo gedaan. ’s Avonds als het 
donker is gaat hij op pad. Niemand die hem ziet. En aan 

alle deurknoppen hangt hij een kaartje. Met de tekst 
erop: ‘eens komt het allemaal weer goed!’ Al wist hij 
niet of hij er zelf wel in geloofde. 
 
Merel voelt zich eenzaam en beroerd. Maar hij is zo blij 
met de cupcake en de kaart. 
‘Weet je wat ik doe,’ denkt hij, ‘ik ga iedereen een spel 
brengen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Overdag maakt hij een 
spel met vragen en antwoorden, zo’n spel dat je in je 
eentje kunt doen. ’s Avonds als het donker is gaat hij op 
pad. Niemand die hem ziet. En aan alle deurknoppen 
hangt hij een spel. 
 
Musky voelt zich eenzaam en beroerd. Maar door de 
cupcake, de kaart en het spel knapt hij helemaal op. 
‘Weet je wat ik doe,’ denkt hij, ‘ik ga voor iedereen een 
gedicht schrijven.’ Zo gezegd, zo gedaan. Overdag 
maakt hij voor ieder dier een gedicht. ’s Avonds als het 
donker is gaat hij op pad. Niemand die hem ziet. En aan 
alle deurknoppen hangt hij een gedicht. 
 
Na lange, lange tijd, de dieren weten niet hoe lang, 
komt er bericht dat er geen gevaar meer is. Dat de 
dieren hun huis mogen verlaten. Dat ze eindelijk elkaar 
weer mogen ontmoeten. 
Direct gaat iedereen naar Mier, die de thee al klaar 
heeft staan. Ze knuffelen elkaar met tranen in de ogen. 
Het mag weer! 
‘Nooit geweten dat ik jullie zo kon missen,’ zegt Musky. 
‘Het voelt of de hele wereld nieuw is,’ zegt Muis. 
‘Het voelt haast of dit de eerste dag van mijn leven is,’ 
zegt Mier. ‘Deze dag is een nieuw begin!’ 
En Mees zegt: ‘Deze dag had ik nooit gehaald, als jullie 
in de afgelopen tijd niet van die lieve dingen hadden 
gedaan.’ 
 
En ze drinken thee. En genieten van elkaar. 
 
 
Gebed van de zondag = ‘Heel het duister is vol van 
luister’: lied 139d (t. Psalm 139,12, m. Jacques Berthier) 
 
Evangelielezing: Johannes 11,28-44 
 
Acclamatie: ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’: lied 887 
(t. en m. anoniem, vert. red. liedboek)  
 
Overweging 
 
Deze paaskaars is een jaar geleden door jullie gemaakt. 
Door de kinderen van de basiscatechese. Jullie hebben 
hem beplakt met symbolen: de zeven wegen, of 
werken, van barmhartigheid. Over twee weken, in de 
Veertigdagentijd, zal er elke zondag één langs komen. 
 
De paaskaars. Een kaars die brandt, ook al is het 
klaarlichte dag. Een vlam die zegt: er is altijd een lichtje. 
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Op klaarlichte dag, en ook in het diepste donker. De 
wolk van glas, daar op de verhoging tegen de muur, 
zegt het ook. Het is een wolk met een barst erin. Door 
die barst kan het licht naar vallen. Zoals in een lied van 
de zanger Leonard Cohen: ‘There is a crack in 
everything, that’s how the light gets in.’ Er zit een barst 
in alle dingen, daar komt het licht door naar binnen. 
 
Dit verhaal, over licht dat door een barst naar 
binnenkomt, zodat er zelfs in het diepste donker licht te 
zien is – daar gaat het in de Bijbel telkens weer over. 
Het wordt op talloze manieren verteld. Dat is het 
verhaal van Pasen: van de opstanding. Het is het 
verhaal dat we iedere zondag opnieuw vertellen. Want 
feitelijk vieren we iedere zondag het Paasfeest. 
 
Dat verhaal vertellen we vandaag als we de maaltijd 
vieren. Voor het eerst in twee jaar! Eindelijk kan het 
weer! 
Een maaltijd die herinnert aan bevrijding. Jezus vierde 
de maaltijd met zijn vrienden en vriendinnen en dacht 
daarbij terug aan de uittocht uit Egypte. Aan het einde 
van een tijd van slavernij en onvrijheid. Ook toen keken 
mensen naar die barst in de wolk. De barst waar licht 
doorheen kwam. 
 
Jullie weten wel: het is een symbolische maaltijd. We 
noemen het een maaltijd, maar eigenlijk krijg je alleen 
een stukje brood en een minibekertje wijn of 
druivensap. Want het gaat er niet om dat we onze buik 
vol eten. Het gaat om de betekenis ervan. De maaltijd 
vertelt ons dat leven niet eindigt bij de dood. Dat God 
sterker is dan de dood. Zo vertelt Jezus het zijn 
vrienden en vriendinnen. ‘Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, want iedereen mag leven en 
vrolijk zijn.’ Dat is hoe ik graag wil dat jullie me 
herinneren, zegt Jezus. 
 
Dat verhaal over licht dat door een barst naar 
binnenkomt, daar vertelt ook de profeet Jesaja over. In 
een donkere tijd waarin licht ver te zoeken is, ziet hij 
mooie dingen. Hij ziet een kale vlakte die tot bloei zal 
komen. Hij ziet dorre en droge aarde waar water uit op 
zal borrelen. Hij ziet mensen die lachen en juichen en 
leven. We zingen straks zijn profetie. 
 
En dat vertelt ook het verhaal dat Feije net voorlas. 
Ook dat gaat over leven dat niet eindigt bij de dood; dat 
niet eindigt in het diepe donker. Het verhaal vertelt ons 
dat zelfs als iemand gestorven is, er licht door de barst 
in de wolk kan schijnen. 
 
We hoorden Feije ook voorlezen dat Jezus zich ergerde. 
Tot twee keer toe. 
De eerste keer ergert hij zich omdat de mensen alleen 
maar luid aan het huilen zijn – en naar hém kijken, alsof 
hij het allemaal op kan lossen. 

De tweede keer ergert hij zich omdat sommige mensen 
zeggen: ‘Hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de 
dood van Lazarus dan niet voorkomen?’ Weer kijken ze 
naar Jezus. Híj moet het allemaal oplossen. 
Zo maken ze van hem een soort wonderdokter. En dat 
is hij niet. En wil hij niet zijn. 
 
Want wanneer het erom gaat dat er een barst in de 
wolk moet komen, spelen wij ook zelf een rol. We 
kunnen niet enkel lopen huilen en denken: die ander 
moet het maar oplossen. We kunnen niet achterover 
leunen en tegen God zeggen: jouw wereld, jouw 
schepping, doe jij het maar! 
 
Het is net als in het verhaal over de dieren. 
Ze hadden allemaal stilletjes in hun huis kunnen blijven 
zitten. Somber en boos. Braaf de regels volgend. 
Niemand die na een tijdje nog vrolijk kan zijn. Of die 
nog hoop heeft dat het ooit beter wordt. 
Maar dat deden ze niet. De één na de ander bedacht 
iets om de anderen op de peppen. En het hielp. Mees 
zei zelfs: ‘Deze dag had ik nooit gehaald, als jullie in de 
afgelopen tijd niet van die lieve dingen hadden gedaan.’ 
 
Je kunt zeggen: toen de vogelgriep voorbij was, begon 
voor de dieren een nieuw leven. Toen konden ze 
eindelijk opstaan. Opstaan uit de dood. Zoals ook wij 
dat nu kunnen. Opstaan. Na twee jaar in de greep te 
zijn geweest van een pandemie. Eindelijk kiert er weer 
licht door de barst in de wolk. 
Maar beter nog kun je zeggen: dat licht, dat was er 
telkens al. Dat opstaan, dat was er ook telkens al. Elke 
keer als één van de dieren iets voor de anderen deed 
om hen op de peppen, brak er licht door de barst in de 
wolk. Elke keer als iemand van ons aan een ander 
dacht, en iets liefs voor die ander deed, brak er licht 
door de barst in de wolk. 
 
Misschien vieren we daarom wel elke zondag Pasen. 
Om niet te vergeten te kijken naar het licht. Het is er 
elke dag. Het kiert door de barst in de wolk. Elke dag is 
er wel iets of iemand die ons doet opstaan. Iemand die 
God waar maakt. Misschien zijn wij dat zélf wel. 
Wanneer we iets liefs voor iemand anders doen. 
Elke dag laat God ons dat licht van die paaskaars zien. 
Hoe donker het ook is. 
 
 
Lied: ‘Het lied van de opstanding’: lied 608  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  


