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Een baldakijn van trouw

Israëlzondag 2012 
Voor de één is het iedere zondag Israëlzondag. Israël komt 
 namelijk overal in de Bijbel - en dus ook vaak in de preek - ter 
sprake. Voor een ander is één Israëlzondag per jaar al te veel. 
Men ‘zit er een beetje mee’, vooral vanwege de gebeurtenissen 
in het Midden-Oosten. 

Ieder jaar houdt onze kerk - op de eerste zondag van  oktober - 
Israëlzondag. Het materiaal van dit jaar gaat over ons eigen 
leven. Over verbintenissen tussen mensen, over huwelijk en 
trouw. Maar ook over het mislukken daarvan: als de wegen 
scheiden. Of gaat het eigenlijk meer over de Eeuwige, over Zijn 
trouw aan ons?
We laten ons hierbij leiden door de Bijbel, de gegeven teksten in 
het leesrooster. We gaan in de leer bij het Joodse geloof. Het zal 

misschien enige moeite kosten om er goed in te komen, maar 
dan ‘heb je ook wat’ te pakken. 
Dit keer geen verwijzing naar de huidige problemen in en rondom 
het land/de staat Israël. Vanuit de gegeven  bijbelteksten is er 
geen reden toe. Mocht u hier als gemeente toch aandacht aan 
willen geven, dan verwijzen we graag naar het materiaal van 
Tijd voor vrede (zie www.pkn.nl/tijdvoorvrede).
In deze handreiking vindt u na notities bij de lezingen de preek-
schets en de Orde van dienst voor 7 oktober 2012. De Joodse 
 bijdrage gaat over de ketoeba, het huwelijkscontract. Tot slot een 
verwerking van de  thematiek voor de kinderen. Het geheel wordt 
verluchtigd met prachtige (kunst)afbeeldingen.
We wensen u een zeer goede Israëlzondag.

Floor Barnhoorn

Colofon

Medewerkers
Ds. Frederiek Th. Lunshof-Klein, predikant te Varsseveld 
Ds. Co Kooman, emeritus predikant te Leiden
Drs. R.C. Musaph-Andriesse, Joods Historisch  Museum
Erik Idema, theoloog en hoofdredacteur Kind op 
 Zondag (Kwintessens Uitgevers).
Max Mesman en Janet van Dijk, communicatie-
adviseurs Protestantse Kerk, eindredactie.
Floor Barnhoorn, medewerker Kerk en Israël

Afbeeldingen
Afbeelding voorkant: Joodse bruiloft, onder de 
 choepa, schilderij van Marja de Lange-Nieuwenhuyse.
pag. 2: H.N. Werkman. Chassidische legenden I-9 
(Het bruidspaar onder de  baldakijn), 1941, Stedelijk 
Museum Amsterdam.
pag. 4: Eliyahu Sidi  -  Sjier Hasjieriem (Hooglied)
Overige afbeeldingen: Protestantse Kerk in Nederland 
/ public domain. Meer informatie: m.mesman@pkn.nl

Bestellen
U kunt deze Handreiking als PDF downloaden op de 
website www.pkn.nl/kerk&israël. Daar vindt u ook 
meer informatie, ook over eventuele alternatieven.

Extra exemplaren van de Handreiking zijn te bestellen 
voor €2,50 via bestellingen@pkn.nl of www.pkn.nl/
webwinkel. Let op: de oplage is beperkt, dus zolang 
de voorraad strekt.
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De titel van deze handreiking is ‘Een 
baldakijn van trouw’. Onder de balda-
kijn komen de soeka (loofhut) en de 
choepa (huwelijks plechtigheid) samen, 
als geheel van Gods aanbod van trouw, 
zowel in het verbond als in andere 
mogelijke verbintenissen  tussen 
 mensen, bedoeld om trouw te zijn.



Maleachi 2:10-161

Het laatste boek van de twaalf profeten is te dateren in de na-
exilische tijd. De literaire structuur wordt bepaald door zes 
gesprekken. De liefdesverklaring van de God van Israël voor zijn 
volk is de inzet (Mal. 1:2). Het gesprek dat hier aan de orde is 
(Mal. 2:10-16) gaat over trouweloosheid tegenover de Eeuwige, 
als betreft het trouweloosheid tegenover een huwelijkspartner. 
De vragende vorm kenmerkt de stijl van het boek. Dat is ook de 
stijl van het Leerhuis, het beth-ha-midrasj, vanaf de tweede 
 tempelperiode de ruggengraat van het Jodendom.

De na-exilische periode is ontmoedigend voor ballingen die met 
gespannen verwachtingen uit Babylon naar Jeruzalem zijn 
 teruggekeerd. Herbouw van de tempel zou ongekende voor-
spoed brengen. In plaats daarvan krijgen de mensen te maken 
met  honger en onderdrukking. Er ontstaat groeiende ontrouw 
aan het verbond, als ontrouw die groeien kan in een huwelijks-
relatie. 
 
De profeet gebruikt de beeldspraak van het huwelijk. Dit verbindt 
Maleachi met het begin van het twaalfprofetenboek, waar Hosea 
de verstoorde relatie met de Eeuwige vergelijkt met een huwelijk 
getekend door ontrouw (Hosea 1-3). Hosea schetst een visioen: 
een verbond in de gestalte van een huwelijk. Tot driemaal toe 
spreekt de Eeuwige de trouwformule uit, waarmee het 
 onopgeefbare karakter van de relatie wordt aangeduid 

(Hosea 2:13-22, NBG). Dan zal niet langer gezegd kunnen worden 
dat er geen kennis is van God in het land. Een kennen waarin het 
gemeenschap hebben met de geliefde meeklinkt.2 
De ontrouw aan het verbond wordt ook door Maleachi benoemd 
als ontrouw aan de huwelijkspartner van weleer (Mal. 2:14-15). 
Het huwen van Juda met de dochter van een vreemde god, 
 bat-el-nechar, komt als uitdrukking van ontrouw alleen op deze 
plaats in de Tenach voor (Mal. 2:11). 

De vertaling van Maleachi 2:15 en 16 is lastig. De NBV is hierin 
erg onduidelijk. De Naardense Bijbelvertaling geeft: Heeft Hij 
hen niet één gemaakt? (2:15) Want hij háát een heenzending, 
heeft gezegd de Ene, Israëls God (2:16). De Tora stelt niet echt-
scheiding als zodanig onder kritiek, wel het trouweloos heenzen-
den van een partner als iemand zonder waarde (Deuteronomium 
21:14; 22:19,29; 24:1-4). Het is de trouweloosheid die in de ogen 
van de God van het verbond verwerpelijk is.

Marcus 10:1-12 
Wat leren de woorden van Jezus over de profetie van Maleachi? 
De Farizeeën zoeken het debat met hem over de vraag wanneer 
- volgens de wet van Mozes - echtscheiding is toegestaan. Een 
vraag overigens waarover de wetgeleerden in die tijd nauwelijks 
van mening verschillen. Wel is de school van Sjammai strenger 
dan de school van Hillel over de voorwaarden voor echtschei-
ding, bijvoorbeeld in geval van een erwath dabar, een indecente 
daad. Tomson is van mening dat Jezus inzake echtscheiding 
strikter is dan de Farizeeën en overeenstemt met de Essenen. 
In zijn repliek kiest Jezus niet het niveau van de casuïstiek, maar 
van de oorspronkelijke bedoeling van een verbintenis (Marcus 
10:3-9). 

Wanneer Jezus met zijn leerlingen over echtbreuk spreekt  
(10:10-12), vraagt hij aandacht voor de positie van de vrouw. 
Tomsom merkt op dat het initiatief van de vrouw, waarvan hier 
sprake is, niet strookt met het toenmalige Joodse recht; het 
betreft  kennelijk een latere aanpassing van de tekst aan de 
 situatie van hellenistische hoorders. Marcus opent daarmee de 
mogelijkheid voor vrouwen om zelf initiatief te nemen in een 
echtscheiding, teneinde hen niet langer tot object of bezit van 
een man te  reduceren.

Ds. Frederiek Th. Lunshof-Klein
Ds. Co Kooman

Notities bij de lezingen
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Noten:

1 Als vertaling is 

gekozen voor de 

Nieuwe Bijbel-

vertaling, tenzij 

anders is vermeld.

2 De NBV heeft dit 

kennen in Hosea 

4:1 wegvertaald.



Waar de soeka, de loofhut, dit jaar kleur geeft aan de dienst op 
Israëlzondag, lijken de lezingen de hoorders samen te brengen 
onder de choepa, het baldakijn van de Joodse huwelijksceremo-
nie. Huwelijk en echtscheiding als thematiek voor Israëlzondag? 
Bij eerste lezing kan het leesrooster verbazing wekken. Hoe zijn 
de gekozen teksten van de profeet Maleachi en het Marcus-
evangelie te hanteren in de bezinning op de relatie tussen kerk 
en Israël? Wat hebben deze teksten te bieden aan de vrouw of 
de man die - om welke reden ook - niet is gehuwd? Wat roepen 
ze op bij ieder die met scheiding is geconfronteerd? Ieder die de 

woorden dat de mens niet mag scheiden wat God heeft verbon-
den nog altijd als een pijnlijke afwijzing treffen? 

Bij nadere lezing biedt Maleachi een perspectief waarbij niet het 
huwelijk maar het verbond het uitgangspunt vormt. Het verbond 
dat de Eeuwige is aangegaan met Israël en waarin de volken 
door Jezus Christus mogen delen. Het huwelijk wordt vergeleken 
met dit verbond. Niet omgekeerd! Naastepad hierover: ‘Wij 
weten dat in heel de Tenach de geschiedenis van God met de 
mensen gezien wordt als een verbond in goedertierenheid en 
trouw. Alleen is het verkeerd om te zeggen: dit tussen God en de 
mensen lijkt op de verhouding van man en vrouw. Het is omge-
keerd. God is de eerste. En wat er is tussen de man en de vrouw 
lijkt op wat God het eerst heeft gedaan.’

Maleachi probeert het vuur van geloof op te rakelen in de harten 
van ontmoedigde mensen. Hij verzekert hen dat de Eeuwige hen 
nog altijd liefheeft (Mal. 1:2-5), dat het verbond nog steeds van 
kracht is. De Eeuwige wacht, verwacht op zijn woord van liefde 
een antwoord van zijn partner in het verbond, het volk Israël naar 
wie zijn hart blijft uitgaan. Aan het slot komt dat onomwonden 
naar voren: Zij zullen zijn eigendom zijn (Mal. 3:17 NBV), een 
kostbaarheid (NBT). Ook dat is taal van het huwelijk (Exodus 
21:4, Hooglied 2:16).

In debat met de Farizeeën wijst Jezus op de oorspronkelijke 
bedoeling van het huwelijk als mogelijke verbintenis tussen men-
sen. Hij doet dat met een verwijzing naar het oorsprongsverhaal. 
Vrouwelijk en mannelijk heeft de Schepper mensen geschapen 
(Genesis 1:27). Zo verschillend als zij zijn, zo kunnen zij zich met 
elkaar verbinden (Genesis 2:24). Met alle vreugde en moeite die 
kunnen meekomen wanneer mensen in het leven samengaan: 
mannen en vrouwen, zusters en broeders, volk en volk, kerk en 
Israël. In verbintenissen die ruimte laten ook voor twijfels en 
 vragen. Juist waar partners elkaar na aan het hart liggen. Maar 
hoe dan ook: verbintenissen aangelegd op eenheid en trouw. 
Onopgeefbaar trouw als de God van Israël. De Ene. De Verbin-
dende. Die zijn mensen bescherming wil bieden onder het 
hemels  baldakijn van zijn liefde.
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Preekschets
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Tora als huwelijkscontract

De wezenlijke rol en betekenis van de Tora in het verbond 
spreekt uit de volgende midrasj, opnieuw met gebruik-
making van de beeldspraak van het huwelijk. Rabbi 
 Sjimeon ben Jochai leerde: De Sjabbat beklaagde zich bij 
God en sprak: Heer der wereld, alle weekdagen  hebben 
een partner, alleen ik ben alleen gebleven. Toen sprak God 
tot hem: Israël zal uw levensgezel zijn. Toen nu later de 
Israëlieten op de berg Sinai de Tora ontvingen, sprak God 
tot hen: Gedenk de belofte die ik eens aan de Sjabbat deed. 
Dit is de zin van het gebod: gedenk de sjabbatdag om die te 
heiligen. In de wederzijdse relatie tussen de Sjabbat en 
Israël vormt de Tora het huwelijkscontract. De mitswot zijn 
de clausules van dat contract. 



Liturgisch materiaal

Drempelgebed naar Psalm 119 
vers 86vv4 
Onderricht mij
in uw woorden,
schenk mij leven,
op uw wegen.

LAAT UW WOORDEN
IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR 
VOOR HART EN HANDEN.

Dat uw goedheid
mij mag vinden;
dat uw heil
mijn toekomst wordt
en uw woord
mijn weerwoord is
waar het leven 
wordt weersproken.

LAAT UW WOORDEN …

Blijf gedenken
wie wij zijn.
Gij, mijn hoop,
waar nog de nacht duurt;
Gij mijn troost
waar ik verdwaald ben.
Met uw woord
schenkt Gij het leven.

LAAT UW WOORDEN …

Psalm van deze zondag: 
Psalm 122 (zingen)

Smeekgebed
Geprezen zijt Gij, 
Schepper van hemel en aarde.
U schenkt ons dagen van leven
om te delen met elkaar
trouw en behoedzaam.

Geprezen zijt Gij.
U geeft ons de ruimte
een weg om te gaan
onder uw bescherming.

Wil naar ons horen
als wij bidden om erbarmen
om wie niet leven 
onder een dak van liefde.

Als wij bidden om erbarmen
om wie te lijden hebben 
van trouweloosheid.

Als wij bidden om erbarmen
om wie het goede recht 
ontnomen wordt.

Hoor naar ons bidden
in uw goedheid.

De Tien Woorden (lezen)

gevolgd door een lofprijzing: 
Psalm 72:7 (zingen)

Bij de Schriften

Gebed bij de Joodse feest- en 
gedenkdagen5  
Laat het licht van uw genegenheid
ons allen zegenen.
Want daarmee hebt Gij, Eeuwige,
ons de liefde bijgebracht,
een weg van zegen, van barmhartigheid,
een weg van leven en vrede.
Laat het goed zijn in uw ogen
uw volk met vrede te zegenen.
Dat wij in uw levensboek
van zegen en vrede
bedacht en ingeschreven worden,
wij met heel uw volk Israël.
Gezegend Gij die vrede sticht.

Laten de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U aangenaam zijn,
en stel ons hart open voor uw vrede.

Ds. Frederiek Th. Lunshof-Klein
Ds. Co Kooman
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Orde van dienst voor Israëlzondag 7 oktober 2012

Dit jaar valt de Israëlzondag in de dagen van Soekot, het Loofhuttenfeest (Lev. 23:33-43). Jehuda Aschkenasy zegt over de 
 betekenis van dit feest: Wat is de les van Soekot? Niet alleen de woestijnreis wordt ermee in herinnering gebracht, maar daar-
mee en daardoor ook het feit dat er een God is die zijn volk op zijn reis door de geschiedenis leidt en beschermt. De soeka verwijst 
naar de ervaringen van het Joodse volk door de loop van de eeuwen heen, momenten van redding en bescherming. Ervaringen 
die nog elke dag werkelijkheid worden in het leven van ieder mens.3

Noten:

3 In: Willem 

 Zuidema (1997), 

Gods partner. 

 Ontmoeting met 

het Jodendom, 

pag. 140-141.

4 Sytze de Vries 

(2005), Bij 

 gelegenheid (I), 

Gebedsteksten van 

week tot week, 

van feest tot feest. 

5 Sytze de Vries, 

a.w.



Ds. Frederiek Th. Lunshof-Klein
Ds. Co Kooman

Eerste lezing Maleachi 2: 10-16

Tweede lezing Marcus 10: 1-12

Schriftlied: Psalm 111: 1, 3, 5 en 
6 (zingen)

Verkondiging

Antwoordlied: Wie zoekt geen 
mens om mee te leven?
(tekst Hans Mudde, melodie Psalm 1186)

Wie zoekt geen mens om mee te leven
teneinde samen het bestaan
van hogerhand aan jou gegeven
te leiden en te ondergaan:
een mensenkind met lijf en leden,
met hart en ziel, van vlees en bloed,
bereid om lief en leed te delen,
met jou het bitter en het zoet.

Gelukkig wie de herkomst weten
van wat hun heerlijk overkwam,
van het geluk hun toegemeten
van hun bestaan in vuur en vlam:
de Eeuwige die heeft geschapen
de liefde als de levensbron
en die van onze levensdagen
nooit loslaat wat zijn hand begon.

Voorbede7 
Eeuwige, God van Israël,
Gij de Ene,
die zich een volk 
als bruid verworven hebt,
dat Gij trouw blijft
overal, de tijden door.
Uw beloften zijn betrouwbaar.
Gezegend Gij om het verbond
van U uitgegaan
naar Abraham en Sara,
het verbond 
door U gesloten
met Israël uw volk, 
het volk naar uw hart
tot op vandaag.

Gezegend Gij om dat verbond
waarin wij betrokken zijn 
door Jezus Christus, 
zoon van Israël,
zoon van mensen,
uw geliefde, onze broeder.

Gezegend Gij
om uw trouw
aan uw verbond met uw mensen.
Dat wij in verbondenheid
leven naar uw bedoeling,
en delen in uw belofte
van vrede.
Amen

Slotzang: Tussentijds lied 211

Zegen
De Levende zegene u
uw mond dat u betrouwbaar bent in wat 
u zegt
uw oren dat u met liefde luistert
uw ogen dat u met verwondering kijkt
uw handen dat u tot dienst bereid bent
uw voeten dat u gaat op de weg van de 
vrede.
In de Naam van de Levende,
Vader, Zoon, heilige Geest.8 

6

Noten:

6 Hans Mudde 

(2005), Op de 

 wijze van het lied.

7 Naar een gebed 

voor Israël, 

Dienstboek een 

proeve. Schrift, 

Maaltijd, Gebed, 

pag. 802, 1998.

8 Jelle van Nijen 

(2002), Voorgoed 

en Voorbij, Laren.



Joodse bijdrage
De ketoeba: ’Wees mij tot vrouw…’

In de Bijbel is het doel van het huwelijk voortplanting en ‘een helper die bij hem paste’ 
(Genesis 1,28 en 2:20,22). Al voor het begin van de gewone jaartelling is de mondelinge 
leer opgeschreven. Toen al was er een hoofdstuk over de ketoebot, het meervoud van 
 ketoeba. Bij een joods huwelijk wordt de ketoeba uitgereikt. In dit geschreven en vaak fraai 
geïllustreerde huwelijkscontract verklaart de man aan welke verplichtingen hij zal voldoen.

De volgende regels uit een trouwakte maken duidelijk dat deze 
lang geleden zijn opgeschreven en dat sindsdien veel veranderd 
is. ‘Een maagd trouwt op woensdag en een weduwe op donder-
dag, omdat tweemaal per week de rechtbank bijeen komt in de 
dorpen, op maandag en op donderdag, zodat wanneer de man 
een klacht heeft over de maagdelijkheid (van zijn verloofde) hij 
dit op donderdagochtend vroeg voor de rechtbank kan brengen.’
Oorspronkelijk werd de huwelijksceremonie in twee delen 
gedaan. Eerst de eroesien (verloving, ook wel kidoesjien, heiliging) 
genaamd en later de nisoeïen (het huwelijk). In de Middeleeuwen 
veranderde dit en werd het gewoonte beide plechtig heden 
samen te brengen in één ceremonie. Dit is nog altijd gebruikelijk. 
Een kerkelijk joods huwelijk kan pas - net als ieder ander kerke-
lijk huwelijk - gesloten worden ná het burgerlijk huwelijk. De 

locatie maakt niet uit, het kan overal plaatsvinden. Het 
hoeft niet in een synagoge, het kan bijvoorbeeld in 

een mooie zaal in een hotel of, zoals in Israël 
vaak mogelijk is, in de buitenlucht en dan 

bij voorkeur na zonsondergang. Bruid 
en bruidegom staan onder de 

choepa, een baldakijn, symbool 
voor het huis waarin zij 

samen zullen wonen. In 
oude tijden was het de 

tent waarin de man 
bij zijn bruid 

kwam om het 
huwelijk te 

consumme-
ren. 

Voorafgaand aan de choepa met familie, vrienden en genodigden 
wordt door de rabbijn de ketoeba voorgelezen in aanwezigheid 
van twee getuigen en het bruidspaar. Maar het is een verklaring 
van de getuigen dat de bruidegom de bruid tot vrouw heeft 
gevraagd en dat zij hiermee heeft ingestemd. Het woord ketoeba 
betekent schriftelijke verbintenis of schriftelijke toezegging.
In de ketoeba zoals deze in Israël en in orthodoxe kringen wordt 
gebruikt, staat (verkort) het volgende:
‘Wees mij tot vrouw volgens de wet van Mozes en Israël, en ik 
zal u dienen en eren en onderhouden volgens de wetten van 
joodse mannen die hun vrouw dienen, eren en onderhouden in 
eerlijkheid. Daarop stemde […] toe en werd hem tot vrouw. Deze 
verplichting geldt bij leven en dood.’
De man zegt dan ‘Jij bent mij geheiligd door deze ring volgens de 
wet van Mozes en Israël’ en daarmee schuift hij de ring aan de 
vinger van de vrouw. De vrouw geeft hem geen ring.

De trouwakte van de Liberaal Joodse Gemeente in Nederland is 
korter, en gaat uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
‘Wees mij tot vrouw volgens de wet van Mozes en Israël. Ik zal u 
liefhebben en eren en onderhouden in waarheid en trouw zoals 
een joodse echtgenoot behoort te doen. En de bruid stemde toe.’ 
Man en vrouw geven elkaar een ring en zeggen dezelfde woor-
den als bij een orthodox huwelijk. De akte wordt getekend door 
de beide getuigen, de bruidegom en de bruid en de rabbijn die 
‘belast’ is met het huwelijk. Toegevoegd wordt een zgn. sjtar 
tenaiem, een document gesloten tussen man en vrouw met de 
voorwaarden waaraan de man en de vrouw zullen voldoen. 
 Hierin wordt ook het bedrag genoemd dat door degene die 
 weigert mee te werken wanneer het huwelijk wordt ontbonden 
aan de ander moet worden betaald. Een joods huwelijk kan 
alleen ontbonden worden door een get, een scheidingsakte. In 
Israël bestaat geen burgerlijk huwelijk. Daar kan alleen een uit 
drie leden bestaande rabbinale rechtbank de scheiding uitspre-
ken, waarbij de man de get overhandigt aan zijn vrouw. Zij zijn 
dan vrij om te hertrouwen, waarbij voor een vrouw een periode 
van 92 dagen geldt omdat dan zeker is dat zij niet zwanger is.
In Nederland kan een echtpaar dat een choepa gehad heeft 
scheiden zonder de get. Het burgerlijk huwelijk kan namelijk 
 ontbonden kan worden zonder tussenkomst van rabbijnen. 
Opnieuw een joods huwelijk sluiten kan dan niet.

Drs. R.C. Musaph-Andriesse
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Kindermateriaal
In de lezingen die voor vandaag op het rooster staan, staan liefde en trouw centraal. 
Liefde voor elkaar, maar ook voor God. In Joodse kringen wordt deze dagen Soekot gevierd, 
het Loofhuttenfeest. De thematiek van de lezingen en van Soekot is verwerkt in het verhaal 
met de verwerking hieronder.

Begin
Steek een kaars aan met de woorden:
Als je verdrietig bent, denk dan aan God.
eenzaam of bang, Hij maakt het licht,
of als het donker is, een sprankeltje hemel,
de nacht duurt zo lang, de dag komt in zicht.

Verhaal
Knipoog van God
Mijn schoenen. Waar zijn mijn schoenen? Daar, bij de achterdeur. 
Snel. Linkervoet, rechtervoet. Nu de veters nog. Snel! Ik wil hier 
weg. Laten ze straks maar ruzie maken, als ik het niet hoor. Snel, 
die veters! Het lukt niet. Dan maar met losse veters. Hup, jas over 
mijn hoofd en gaan.
Het gaat geloof ik om de sleutels van papa. Hij kon ze niet vinden 
en dat was mama’s schuld. Zei papa. Nou, ze zoeken het maar lek-
ker uit. Ik heb geen zin in dat geruzie. ‘Jij ruimt ook nooit wat op!’ 
Jaja, het zal allemaal wel. Ik ben weg, mij niet gezien.
Zal ik je een geheimpje vertellen? Of wacht, ik zal het je laten 
zien. Kom maar mee. Kijk, hier bij het Brede Bosje moeten we 
naar rechts. En dan tussen de bomen door. Kijk uit hoor, je moet 
goed bukken. Hier naar links, en kijk: de hut. Mijn eigen hut. Je 
moet het aan niemand vertellen hoor, maar dit is niet zomaar een 
hut. Ik noem het: De hut van de Knipoog van God. Kom maar mee 
hoor, hier is een opening, daar kunnen we naar binnen. Donker is 
het hier he? Maar kijk: in het dak zitten gaten. Je kunt tussen de 
takken door kijken naar boven.
Papa en mama maken wel eens ruzie. Over wie de vaatwasser 

moet leegruimen of wie het eten kookt. Ik hoor 
het nooit zo precies. Want als het even 

kan, ga ik meteen naar mijn hut. 
Want geloof het of niet: In 

deze hut komt alles goed. 
Dat werkt zo. Ik ga zitten 

op dit kleine kistje, hier 
in de hoek. Ik doe mijn 
ogen dicht. Na een 
tijdje doe ik ze weer 
open en kijk naar 
boven. En dan wacht 
ik net zo lang, tot er 

een zonnestraaltje precies tussen deze twee takken doorschijnt. 
Als dat gebeurt, ben ik weer blij. Want dat is de knipoog van God. 
Wist je dat, dat je de knipoog van God kunt zien? En weet je wat 
het bijzondere is? Als ik een knipoog van God gehad heb, kan ik 
weer naar huis. Dan is de ruzie thuis weer over. Geloof het of niet, 
maar het is echt zo. Het werkt altijd; altijd als ik na een knipoog 
weer thuis kom, zijn papa en mama weer lief voor elkaar.
Meestal hoef ik niet zo lang te wachten op een zonnestraaltje. 
Maar soms wel. Als het te lang duurt, dan weet ik: vandaag is het 
een dag dat het andersom gaat. Dan wil God een knipoog van mij 
hebben, in plaats van ik van hem. Dus dat doe ik dan, gewoon hier 
vanaf mijn houten kistje. Ik knipoog naar boven, of ik zwaai even. 
Dat helpt ook - als ik dan thuis kom, is de ruzie ook voorbij. 
Vind je het een mooie hut? Ik heb hem helemaal zelf gemaakt. 
De zijkanten, het dak… Hé, zag je dat? Een straaltje zonlicht! 
 Precies tussen die twee takken door. Zie je nou, dat het echt 
gebeurt? 
Kom, dan gaan we weer naar huis. Het is weer goed.

Gesprek: Waarom gaat het kind uit het verhaal naar de hut? Wat 
gebeurt er in de hut? Hebben de kinderen zelf ook een plek waar 
ze naar toe gaan als ze even alleen willen zijn? Wat gebeurt er 
dan? In de Bijbel wordt verteld dat mensen nooit helemaal alleen 
zijn. God is er bij. Altijd.
Creatief: De kinderen maken een waterverfschilderij met als titel: 
Knipoog van God. Hoe ziet dat eruit?
Lied: Zing met elkaar ‘Liefde is blij zijn,’ Alles wordt nieuw deel 4, 
lied 26 of ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’, Alles wordt nieuw 
deel 3, lied 19.

Gebed
Goede God,
soms zijn we verdrietig
omdat er ruzie is,
omdat mensen tegen elkaar schreeuwen.
Dan zouden we het liefst weg willen kruipen
in een klein hoekje
waar niemand ons ziet.
Maar God, hoe klein dat hoekje ook is -
U past er ook bij.
Komt U naast me zitten?
Amen.

Erik Idema (Kwintessens)
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