
27. Jongetje

Sam en Anne waren op bezoek bij oom Peter en tante Gerda, die een week

eerder een baby hadden gekregen; een jongetje dat Karel heette. Anne was

reuze benieuwd, en wilde de baby graag zelf in haar armen houden. Maar dat

mocht nog niet, en zij moest met aaien genoegen nemen. Zij wilde zo graag

de kleur van de ogen zien, maar dat kon ook niet want Kareltje had er voor

gekozen te slapen!

Sam schrok een beetje bij de eerste

aanbnlik: wat zag dat ventje er rood uit!

Maar hij was erg onder de indruk van de

perfecte vingers en tenen: zoals die van

hemzelf maar dan in miniatuur. Tot in

de kleinste details zat alles erop en er-

aan, zelfs tot de nagels aan toe. Ook

het hondje van tante vond de nieuwko-

mer bijzonder interessant, maar zijn

liefdevolle pogingen het kindje te likken werden streng verboden!

Oom Peter zei dat ze allemaal God moesten danken voor het wonder van dit

nieuwe leven. Hij las voor uit de Psalmen: “Kinderen zijn een geschenk van de

HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God” (Psalm 127, vers 3).

“Had Jezus kinderen?” vroeg Anne. “Welnee,” antwoordde haar oom, “Hij is

nooit getrouwd”. “Maar Hij had ze wel erg lief,” zei tante Gerda. “En Hij was

echt boos toen de discipelen de kleintjes wilden wegsturen. En weten jullie

wat Hij toen zei?” “Laat de kinderen bij me komen,” Sam wist het wel.

“Juist! Want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” maak-

te tante Gerda het vers af (Marcus 10, vers 14).

“Maar ik kan geen baby meer worden!” protesteerde Anne. “Dat klopt, maar

kijk eens naar Kareltje hier: hij vertrouwt helemaal op zijn papa en mama, en

jij ook. Maar jij leert ook op de Hemelse Vader te vertrouwen.”

Na een poosje werd Kareltje weer wakker, en deed wat aarzelend zijn ogen

open. Hij begon te huilen, waarop zijn moeder hem de borst gaf. Na genoeg

te hebben gedronken, was Kareltje wat vrolijker en hij keek naar Anne.

“Wat een mooie blauwe oogjes!” zei ze bewonderend. “Weet je dat je ogen

altijd zo groot blijven, ook wanneer je volwassen bent?” Oom Peter wist dat

van een vriend, die dokter is.

“Ik zou heel graag een babyzusje willen hebben”, zuchtte Anne. Maar als je

het Sam had gevraagd, zou hij zeggen dat hij liever een hondje had!
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