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Kampen januari 2022  
 
Aanvangslied: Als alles duister is, 598 –  2x,  Nederlandse tekst 
 
Woorden bij het begin 
 
Lied: Licht ontloken aan het donker, 600, 1-2-5 
 
Moment van inkeer: 
 
Vandaag verhalen over wind en geest en daarom nu eerst lied 691(Onzichtbaar 
zoals adem is 1e en 2e couplet Thea 30) met ertussen de lezing van Johannes 3,8: 
Lied: De geest van god waait als een wind, 691, 1e couplet 
 
Johannes 3:8 
De wind waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit 
de geest. 
 
Lied: De geest van god waait als een wind, 691, 3e couplet 
 
Verhaal: 
 
We zitten officieel midden in de winter. 
Daarom een verhaal dat zich in de winter afspeelt;  
over eekhoorn en mier, en de andere dieren in het bos  
van Toon Tellegen uit Misschien wisten zij alles. 
Vandaag een verhaal over vooral Eekhoorn en Mier. 
De olifant komt zijdelings ter sprake. 
Olifant die af en toe bij Eekhoorn op bezoek komt. 
En dan aan de lamp gaat schommelen. 
Olifant staat in dit verhaal voor het spelende, vrolijke en vooral onbezorgde 
kind. 
  
OP EEN OCHTEND IN DE WINTER KREEG DE EEKHOORN EEN BRIEF.  

Het was een zwarte brief. Hij had nog nooit zo’n brief gezien. Hij fronste 
zijn wenkbrauwen en las:  
 

Dit is een sombere mededeling.  
Alles gaat mis. 

 
Meer stond er niet. Er stond ook geen afzender onder. Maar er stond ook niet 
boven dat hij aan de eekhoorn was gericht.  
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De eekhoorn ging in zijn stoel zitten. Hij wist dat de wind zich nooit 
vergiste.  

Hij las de brief nog een paar keer, maar elke keer begreep hij hem minder.  
Toen trok hij zijn dikke jas aan en ging naar de mier. 
Het sneeuwde en het bos kraakte van de vorst. Rillend van de kou klopte 

hij bij de mier aan en liet hem de brief lezen. 
‘Ja,’ zei de mier. ‘Dat is een sombere mededeling.’ 
‘Wat is dat, misgaan?’ vroeg de eekhoorn. 
‘Misgaan…’ zei de mier peinzend. ‘Ja…’ 
Hij probeerde aan de eekhoorn uit te leggen wat misgaan was. Het werd 

een lang en ingewikkeld verhaal en toen de mier was uitgesproken had de 
eekhoorn het gevoel dat er een zware steen op zijn rug lag en dat hij nooit meer 
onder die steen uit zou kunnen komen. Maar wat misgaan was wist hij nog niet. 

‘Laten we maar iets zoets drinken,’ zei de mier. ‘Zolang het nog kan.’ 
‘Zolang het nog kan??’ vroeg de eekhoorn verbaasd, want hij begreep niet 

wat de mier daarmee bedoelde. 
‘Ja,’ zei de mier. ‘Zo heet dat.’ 
‘O,’ zei de eekhoorn. 
Ze dronken iets zoets en zwegen. 
De wind loeide door de bomen. 
Toen de avond viel zei de mier: ‘Je moet maar gaan, eekhoorn.’ 
‘Ja,’ zei de eekhoorn. 
Door het donkere bos liep hij naar huis. Zolang het nog kan loop ik naar 

huis, dacht hij. Het was een vreemde, donkere gedachte en zijn knieën knikten. 
Zolang het nog kan knikken ze, dacht hij. 

Urenlang zat hij die avond voor zijn raam. Nu ben ik vast mistroostig, 
dacht hij, terwijl hij naar de duisternis keek. 

Maar aan het eind van de avond woei zijn deur plotseling open en vloog 
er een brief naar binnen, in een stijf bevroren envelop, bedekt met sneeuw. 

De eekhoorn veegde de sneeuw van de brief, brak hem open en las” 
 

Dit is een vrolijke mededeling. 
Alles gaat toch goed. 

 
Het was een eigenaardige brief. Maar de eekhoorn klom op zijn tafel en zei 
tegen zichzelf: ‘Nu ben ik de olifant’ en slingerde aan de lamp heen en weer, tot 
hij met lamp en al viel en tegen alle dingen die toen braken riep: ‘Dat geeft 
niets, hoor!’ 
 
 
Lied: Vrede voor jou, Thea 75, 1-2 
 
Uit de krant: 
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In de NRC van 31 dec 2021 t/m 2 jan 2022 staat een interview met 
Natuurkundige Frank Wilczek, 
Hoogleraar theoretische natuurkunde en 
Nobelprijswinnaar 
 
Daar vond ik drie stukjes die mij bijzonder aanspreken. 
En omdat luisteren anders werkt dan zelf lezen en herlezen laat ik hier en daar 
stukjes uit zijn zinnen weg, om de kern van zijn gedachten zichtbaar te houden 
 
Om te beginnen zijn idee dat 
… elk mens maar één klein onderdeel vormt van de mensheid,  
zowel in tijd als in ruimte,  
en dat die mensheid zich bevindt op een kleine planeet  
in een willekeurig sterrenstelsel  
en dat de generaties na ons  
… 
dingen zullen ontdekken en zullen doen  
waarbij wat wij nu doen  
zal afsteken als kinderspel.  
 
 
In het tweede stukje haalt hij Isaac Newton aan. 
 
Sir Isaac Newton, die ooit schreef  
dat het “veel beter is om met zekerheid uitspraken te doen over iets kleins  
en de rest over te laten aan degene die na je komen,  
dan vermoedens uit te spreken over het geheel,  
zonder daarover ooit zeker te zijn”. 
 
En het derde stukje: 
Observeren is nooit iets passiefs en gaat altijd samen met wisselwerking. 
… 
De beste manier om te leren is dus door ermee in wisselwerking te treden, maar 
terwijl je dat doet verander je het. Het loont om over die spanning tussen 
observatie en interactie na te denken. 
 
De voorbeelden die hij vervolgens geeft zijn wat lastig om nu mee te nemen. 
Maar thuis hebben wij bijvoorbeeld het boek De meeste mensen deugen, van 
Rutger Bregman gelezen. Dat heeft mijn kijk op mensen behoorlijk veranderd, 
maar ook de manier waarop ik kranten lees. 
 
Lied: Van ver, van oudsher aangereikt, NLB 326 -1,2 
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Overweging:  
 
Stilte  
Muziek  
Lied: hoog als de hemel de liefde NLB790, lied van de liefde. Vooral het derde 
couplet past bij deze viering: liefde die ruimte geeft aan ons en elkaar om te 
groeien. 
 
Uitzending en zegen 
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