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De mussen en het dak 
 
Het is midzomer deze week. Over een poosje vallen de mussen vast weer van 
het dak. Die dagen dat het overal snikheet is behalve in de koelkast. Wat zou 
het heerlijk zijn om dan op een van de schappen tussen de pakken melk en de 
flesjes 0% bier een boekje te lezen of een puzzeltje te doen. Waar een mens 
zich al niet op kan verheugen. 
 
Ik heb nu nog geen mus op de grond zien vallen, die warmtegolf komt vast wel, 
maar ik moest vanwege de lezing van zondag a.s. wel aan ze denken. Aan die 
Bijbelse mussen uit Mattheus 10, 29-31 die niet ter aarde zouden vallen zonder 
(de wil van) de almachtige Vader. De mussen zouden verwijzen naar een God 
die alle touwtjes in handen heeft. 
 
Ik las ooit ergens een andere uitleg die me is bijgebleven. Jezus vertelt zijn 
leerlingen over de mussen op het moment dat hij ze uitzendt de wereld in. Hij  
bemoedigt hen om niet bang te zijn voor de weerstand en de willekeur die ze 
mogelijk zullen ontmoeten. Wees niet bang, vrienden. Mensen kunnen je als 
een baksteen laten vallen, er kan inderdaad van alles gebeuren, maar ‘God valt 
met je mee’ d.w.z. laat je niet los wat er ook gebeurt. Wij zijn in die zin nooit 
zonder God. Zie je die mussen, wat zijn ze waard? Zij zijn voor God niet te min 



en jij bent dat ook niet. Integendeel. Er is dat iets dat bij je blijft ook door diepe 
dalen en duisternis. Hij wil het onheil jou aangedaan niet, is er ook niet de 
mogelijke oorzaak van. Hij ‘ valt met je mee’, raakt, zo mogen we bidden, je 
levenskracht weer aan en helpt je je vertrouwen te hervinden. Die moed en 
kracht die nodig zijn om het leven weer aan te gaan. Sindsdien heb ik  wat met 
deze ‘vogelen des hemels’. Ze tjilpen wat af. Jan Hanlo dichtte:  
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Zo herinneren ze me aan die kostbaarheid van alles wat leeft. Dat doen ze ‘s 
winters wanneer het koud is en ‘s zomers wanneer het heet is en wij zelf bijna 
van het dak vallen. Je zou er vleugels van kunnen krijgen: 
 

.  

 
Lied Jij geeft mij vleugels (lied 930) van Hein Stufkens 
 

De internetviering van de ADS is altijd te bekijken via: www.doopsgezind.nl  

 

Met zomergroet! 

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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