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Een spannende avond
In de donkere keukenkast is het rumoerig. Normaal gezien is het
rond dit uur erg stil in de keukenkast en slapen alle kopjes. Maar
vandaag lijkt alles wat anders. Het is al laat, maar de lamp in de
keuken brandt nog steeds. De kopjes zien het licht door de gaten en
kieren van de keukenkast stralen. Wat zou er toch aan de hand
zijn? Waarom is iedereen zo zenuwachtig? Hoe komt het dat het nu
niet zo stil en donker is als anders?
De familie Christiaans, die in het huis woont, is volop in de weer.
Mama maakt samen met broer en zus alles netjes en lekker gezellig.
Zelfs de kopjes in de keukenkast waren allemaal netjes bij elkaar
gezet. Ootje, de grote waterkan, had met zijn grote oor gehoord dat
de familie een nieuwe gast zou ontvangen.
Niet zomaar een
bezoeker, maar iemand die voortaan bij hun zou blijven wonen. De
kopjes in de keukenkast wisten maar al te goed wat dit zou
betekenen. Eén van hen zou het speciale kopje van die persoon
gaan worden. Eén iemand zou iedere dag gevuld worden met
heerlijke chocolademelk en achteraf mogen baden in lekker warm
afwaswater. Wat zagen alle kopjes hier naar uit. Maar wie het zou
zijn, dat wisten ze niet. Ootje had gehoord dat de gast zijn kopje zelf
zou mogen kiezen.
Alle kopjes waren druk in de weer om zichzelf zo goed mogelijk voor
te bereiden. Allen probeerden ze nog meer te glanzen dan anders
met daarbij hun oortjes zo strak mogelijk naar buiten gericht. De
keukenkast leek wel gevuld met een hele troep soldaatjes in de vorm
van kopjes. Ze leken allemaal gelijk en stonden in een perfecte rij,
mooi en netjes naast elkaar. Allen, behalve Dupe, die stond achterin
langs Ootje, de grote waterkan. Dupe schitterde niet meer zoals de
andere kopjes. Zijn oortje was ook niet meer zo stevig. Dupe was
niet zo perfect glanzend als de andere kopjes. Hij had een grote
barst en aan zijn bovenrand had hij zelfs een stukje porselein
verloren. Dupe was ooit net zo mooi en fier geweest als de andere
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kopjes, totdat hij op een dag op de grond viel. Die val had hem
beschadigd en anders gemaakt dan de andere kopjes. En ja, in de
kopjeswereld is er enkel plaats voor volmaakte kopjes zonder enig
gebrek. Hierdoor was Dupe achteraan in de keukenkast beland.
Zelden of nooit werd hij nog gebruikt. Zijn glans was al helemaal
verdwenen door een dunne stoflaag. Heel af en toe kreeg hij weer
een sprankeltje hoop wanneer één van de mensen hem nam om uit
te drinken, maar steeds weer opnieuw werd hij teleurgesteld
teruggezet wanneer duidelijk werd dat hij dat kapotte kopje in de
keukenkast was.

Dupe was in de ogen van de familie en de andere kopjes een
onbruikbaar kopje geworden. En hoe goed Dupe ook wist dat hij
niet meer was als de andere kopjes, toch bleef hij een diep verlangen
hebben om ooit nog eens gevuld te mogen worden met
chocolademelk. Voor een kopje was er geen groter genot dan gevuld
met chocolademelk de handen van een mens om zich heen te voelen.
Daar waren kopjes voor gemaakt, om gevuld met heerlijke drank de
mensen te doen genieten. Iedere keer als ze een van de mensen
daarna ‘mmmh’ hoorden zeggen, voelden ze zich op en top.
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Een eerste les van Ootje
Een kleine traan rolt van de stoffige kop in de keukenkast. Het is
een traan van Dupe. Hij ziet hoe de kopjes allen vol spanning zich
voorbereiden op de komst van de gast. Maar Dupe heeft zelfs de
moed niet om ook maar een beetje zijn best te doen. ‘Het heeft toch
geen zin’, zegt hij al snikkend heel stilletjes. De andere kopjes
hebben niets in de gaten, maar Ootje, de oude waterkan, heeft het
wel door. ‘Wat scheelt er kleine vriend’, vraagt hij met een bezorgde
stem. ‘Kijk eens naar al die kopjes’, zegt Dupe, ‘kijk eens met
hoeveel vreugde ze kunnen uitzien naar die gast!’ Ootje kijkt naar al
die kopjes en zwijgt even. Als oude waterkan heeft hij al heel veel
geleerd en meegemaakt. Hij spreekt niet meer zo snel, maar denkt
steeds goed na voor hij iets vertelt.
‘Weet je Dupe’, antwoordt Ootje na een tijdje, ‘niet alles is wat het
lijkt.’ Dupe heeft geen idee waar Ootje het over heeft. ‘Wat bedoel je
daarmee’, zegt Dupe een beetje nieuwsgierig tegen Ootje. ‘Gewoon,
niet alles is wat het lijkt’, antwoordt Ootje opnieuw. Even blijft het
stil. Op de achtergrond is het geroezemoes van de kopjes nog
duidelijk hoorbaar, maar achterin de keukenkast wordt er even geen
woord gezegd.
Dupe blijft bedenkelijk staren naar de oude waterkan. Ootje merkt
op dat Dupe hem niet helemaal begrijpt en besluit om hem een
verhaal te vertellen dat lang geleden gebeurde om duidelijk te maken
wat hij precies bedoelt. ‘Een hele tijd geleden’, begint Ootje na een
poosje, ‘besloot de grote Schepper van hemel en aarde om Zijn Zoon
te sturen hier op aarde. Hij had Hem de macht gegeven om als
Koning te heersen hier op aarde. Om te laten zien dat Hij werkelijk
Zijn Zoon was, liet de Schepper Hem wonderen doen en wijze
woorden spreken. De mensen hadden al gauw door wie Hij was. Ze
keken allemaal eerbiedig naar Hem en vroegen zich af of Hij nu naar
Jeruzalem zou gaan, om daar koning te worden. Dat wilden ze zo
graag, dat Hij hun koning zou worden! Want er waren vijanden in
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het land. Die heetten de Romeinen en plaagden de mensen soms
erg. Maar als de Zoon van de Schepper hun koning was, zou Hij
tegen ze vechten en ze allemaal weg kunnen jagen. Hij was immers
zo machtig!
Op een dag was de Zoon van de Schepper op weg. Opeens stopte
Hij, riep twee van Zijn discipelen en zei: “Zie je die huizen daar wel?
Dat is een dorpje. Daar moet je heengaan. Vooraan in dat dorpje
staat een jonge ezel. Die is daar vastgebonden aan een touw. Die
moet je losmaken en bij Mij brengen. En als iemand vraagt: “Wat
moet je met die ezel?” – dan moet je zeggen: De Here heeft hem
nodig.” De twee discipelen dachten: “Wat wil Hij toch met die ezel?”
Maar opeens begrepen ze het! Hij wilde op een ezel de stad binnen
rijden. Dan wilde Hij toch zeker koning worden!

Ze liepen blij naar het dorp. En het gebeurde allemaal zoals de Zoon
van de Schepper gezegd had. Bij een van de eerste huizen zagen ze
een ezel, die vastgebonden stond bij een deur. Ze maakten het dier
los en namen het mee. Een paar mannen die daar stonden vroegen:
“Wat moet je met die ezel?” Maar de discipelen zeiden: “De Here
heeft hem nodig.” En toen vonden de mannen het goed.
Wat waren de mensen blij, toen ze de ezel zagen aankomen! Want
nu begrepen ze allemaal wat de Zoon van de Schepper wilde! Ze
trokken hun mantels uit en legden die op de rug van de ezel. Toen
hielpen ze de Zoon van de Schepper erop. Daar reed de Here Jezus.
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De discipelen liepen erbij. En de mensen liepen ook mee. Opeens
begonnen ze te roepen: “Hoera, daar rijdt onze koning! Hosanna,
onze koning!”
Hoe langer, hoe meer mensen liepen er mee. Het werd een grote
optocht. En al die mensen riepen en zongen: “Onze koning komt
eraan! Gezegend is Hij, die komt in de naam van God! Hosanna
onze koning!”
Ze plukten lange palmbladeren van de bomen en zwaaiden ermee.
Dat waren net grote vlaggen. Ze trokken hun mantels uit en
spreidden die op de weg. Daar mocht de ezel overheen lopen. Dan
hoefde hun Koning niet over de harde grond te rijden. Ze juichten
en ze zongen! En ze dachten: “Nu zal de Zoon van de Schepper onze
koning worden, onze vechtkoning en alle vijanden wegjagen! Hij zal
gaan wonen in een mooi paleis en ons rijk en gelukkig maken!” Hoe
dichter ze bij de stad kwamen, hoe harder ze zongen. “Hosanna!
Hosanna!” Wat zagen de mensen uit naar de komst van hun Koning.’
Met zijn kleine oortje had Dupe aandachtig geluisterd naar Ootje.
Als hij voor zich keek in de keukenkast, leek het wel of alle kopjes
net als de mensen uit het verhaal spannend wachten op de komst
van hun koning. Alle kopjes waren dolenthousiast en keken uit
naar die onbekend gast die één van de kopjes zou gaan kiezen.
‘Maar waarom zei je net dat niet alles is wat het lijkt Ootje?’ vraagt
Dupe nieuwsgierig. In zijn gedachten deed hij zijn uiterste best om
te begrijpen wat die oude waterkan hem wilde leren.
‘Wel’,
antwoordde Ootje terwijl hij diep ademhaalde, ‘de mensen mochten
de Zoon van de Schepper hun Koning noemen, want dat was Hij
ook. Maar, Hij was een andere koning dan de mensen dachten.
Geen gewone koning. Geen vechtkoning, maar een Vredekoning. De
mensen begrepen dat niet. Die dachten dat Hij al dadelijk koning
zou worden. Daarom waren ze zo blij! Maar de Zoon van de
Schepper wist, dat er eerst nog veel moest gebeuren dat heel
vreselijk en verdrietig was.’
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Dupe zinkt diep weg in zijn gedachten. Wie zou de onbekende gast
zijn? Zou het een jongen of een meisje zijn? Welk kopje zou gekozen
worden? Meer en meer gedachten kwamen er bij kleine Dupe op en
stilaan begon hij te dromen van een heerlijk badje in lekker warm
afwaswater…
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De gast komt thuis
Dingdong! De deurbel maakt geluid en heel de familie Christiaans
snelt naar de voordeur om te zien wie daar aan de deur staat. Vol
enthousiasme openen ze de deur en zien papa daar staan met de
kleine gast die bij hun zal komen wonen.
De kopjes in de
keukenkast branden van verlangen en doen hun uiterste best om
door de gaten en kieren van de keukenkast ook maar iets op te
vangen van de gast. Maar tevergeefs, ze kunnen niets zien. Op de
achtergrond horen ze de familie Christiaans praten en lachen met de
gast. Het lijkt de stem van een jongen te zijn. Of nee, toch eerder
die van een meisje. De spanning in de keukenkast wordt haast
onhoudbaar.
Ineens voelen alle kopjes een lichte schok. Het is de keukenkast die
wordt opengedaan. Een fel licht van de keuken schijnt in de
keukenkast en verblindt de kopjes. Eindelijk is het zover. Mama
staat met de gast aan de keukenkast en de kopjes horen mama
zeggen dat de gast een kopje mag uitkiezen. Alle kopjes staren naar
boven om de gast te kunnen zien. Ze zien lange blonde haren en een
lieve glimlach. Het is een meisje! ‘Hier Sanne, kies maar een kopje
voor jezelf’, herhaalt mama nogmaals tegen de gast. ‘Blijkbaar
noemt het meisje Sanne’, bedenkt Dupe terwijl hij nauwlettend in
het oog houdt welke kop gekozen zal worden.
Voorzichtig neemt Sanne een kopje uit de voorste rij. Het is Pronk,
één van de mooiste kopjes uit de keukenkast. Sanne kijkt even naar
het kopje, draait er even mee in haar handen en zet hem dan terug
in de keukenkast. De spanning stijgt opnieuw in de keukenkast.
Zou er een ander kopje gekozen worden? Na wat treuzelen neemt
Sanne een ander kopje. Deze keer eentje uit het midden van de
keukenkast. Het is Fleur, de kop vol met kleurrijke bloemmotieven.
‘Natuurlijk kiest Sanne voor Fleur’, vindt Dupe, ‘zij heeft zulke mooie
kleuren en tekeningen.’ Maar ook Fleur wordt na een poosje weer
terug op haar plaats gezet in de keukenkast. Een beetje verward
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kijkt Dupe naar Sanne. Wat wilt ze dan wel? Ze heeft net Pronk en
Fleur, de twee mooiste kopjes uit de keukenkast afgewezen.
Waarom doet ze dat toch?

Terwijl Dupe erover zit na te denken voelt hij plots dat er enkele
warme vingers zijn oortje vastgrijpen. Verschrikt en vol vrees kijkt
Dupe naar boven en ziet hoe Sanne hem uit de keukenkast pakt.
‘Dat kan toch niet! Wat gaat ze met me doen! ‘, roept Dupe nog naar
Ootje terwijl hij hoger en hoger in de lucht hangt te bengelen. Daar
hoog in de lucht voelt Dupe de handen van Sanne hem voorzichtig
betasten. Eerst voelt ze aan zijn oortje. ‘Oh nee’, denkt Dupe, ‘nu
zal ze zeker voelen dat mijn oortje niet meer zo stevig is.’ Daarna
14

wrijft ze met haar vinger over de rand van Dupe. ‘Niet doen’, denkt
Dupe, dan ga je voelen dat er een stukje porselein afgebroken is.’
Dan als laatst ziet Dupe hoe de wangen van Sanne zich bol maken
terwijl ze naar lucht hapt. ‘Pfffffff…’, met een diepe zucht blaast
Sanne het stof van Dupe. ‘Nu weet ze ook ineens hoe vuil ik ben’,
snikt Dupe die ondertussen verlegen en beschaamd is geworden.
‘Deze wil ik’, hoort Dupe ineens zeggen. ‘Wie, wat, waar?!’ Dupe is
helemaal van de kaart. Wie heeft ze gekozen? Heeft ze hem
gekozen? Waarom heeft ze hem gekozen? Dat kan toch niet? Hij is
toch de lelijkste kop van de hele keukenkast?
Nog voor hij ook maar iets verder kan bedenken hoort Dupe: ‘Prima,
als dat de kop is die voortaan jou mag gaan dienen, dan schrijf ik
onderaan de letter S van Sanne.’ Dupe voelt hoe er met een grote
stift op hem wordt geschreven. Amper beseffend van wat er allemaal
gebeurd is wordt Dupe terug in de keukenkast gezet. Weer op zijn
oude vertrouwde plek langs Ootje, de oude waterkan.
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Een vreemde keuze
‘Proficiat jongen!’ Ootje geeft de kleine Dupe een por. ‘Dat had je
niet verwacht hé kleine man.’ Dupe blijft even stil voor zich
uitstaren. Hij krijgt van verbazing geen woord over zijn lippen. ‘Ben
ik echt gekozen?’, vraagt Dupe na een tijdje heel stilletjes aan Ootje.
‘Ja jongen, jij ben gekozen door Sanne, de nieuwe gast’, antwoordt
Ootje erg zelfverzekerd met een rustige stem. ‘Maar dat kan toch
niet!’, weerlegt Dupe, ‘ik ben niet meer mooi, ik ben vuil en ik ben
zelfs stuk. De andere kopjes zijn toch veel beter dan ik?!’ Opnieuw
wordt Ootje even stil en denk hij weer na over zijn woorden.
‘Weet je’, gaat hij even daarna verder, ‘ik leerde je net dat niet alles is
wat het lijkt. Zal ik je eens wat verder vertellen over die Zoon van De
Schepper. Dat zal wel veel duidelijk maken voor jou.’ Ootje
schraapt zijn stem. ‘De Zoon van de Schepper kende de harten van
de mensen.
Hij wist wat ze wilden.
Ze wilden dat Hij een
vechtkoning werd. Maar Hij wilde als eerst de koning van hun hart
zijn. Daarom vertelde Hij hun verhalen die hun deden nadenken
over hun eigen hart. Eén van die verhalen ging over een man die
twee zonen had. Op een dag ging de man naar de eerste zoon en zei:
“Jongen, ga vandaag in mijn wijngaard werken.” “Nee, ik wil niet”,
antwoordde hij. Maar later veranderde hij van gedachten en ging
toch. Toen ging de vader naar zijn andere zoon en vroeg hem
hetzelfde. Ja vader, antwoordde die, maar hij ging niet. Er was dus
een zoon die eerst heel dwaas zei dat hij niet wilde luisteren, maar
achteraf berouw kreeg en toch luisterde. En er was een andere zoon
die wel zei dat hij gehoorzaam wilde zijn, maar het eigenlijk niet was.
Nu vroeg de Zoon van de Schepper aan de mensen wie van de twee
gedaan heeft wat zijn vader wilde? De mensen dachten even na. “De
eerste zoon die eerst niet wilde luisteren, maar het uiteindelijk toch
deed”, antwoordden ze. De Zoon van de Schepper wilde de mensen
laten begrijpen dat zomaar zeggen dat je wilt helpen en dienen niet
hetzelfde is dan gehoorzaam zijn. Je bent pas echt gehoorzaam, als
je werkelijk doet wat er van je gevraagd wordt.’
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Dupe kijkt heel aandachtig naar Ootje, maar lijkt niet te snappen
wat Ootje precies wilt duidelijk maken aan hem. ‘Wat bedoel je
precies?’, vraagt hij dan maar aan Ootje. ‘Waar zijn kopjes voor
gemaakt?’, vraagt Ootje aan Dupe die nog steeds met een
bedenkelijke blik naar hem staart. ‘Kopjes zijn gemaakt om de
mensen te helpen om lekkere drank naar hun mond te brengen’,
antwoordt Dupe twijfelachtig. ‘Juist ja’, zegt Ootje enthousiast,
‘jullie zijn gemaakt om de mensen hierin te dienen en te helpen. Dat
jullie achteraf heerlijk verwend worden met het warme afwaswater,
is enkel een leuk geschenk dat jullie erbij krijgen.’ Zo had Dupe het
nog niet bekeken. ‘Zie je al die kopjes voor jou stralen en glanzen?’,
fluistert Ootje in het oor van Dupe, ‘zij doen hun uiterste best om er
mooi uit te zien, zodat ze heerlijk mogen baden in het afwaswater.
Ze doen dat niet om de mensen te dienen, ze doen dat puur voor
zichzelf.’
Dupe let even op de kopjes die al de hele tijd met elkaar zijn aan het
kibbelen. ‘Ja maar’, merkt hij plots op, ‘waarom koos Sanne dan mij
als kopje? Ik ben toch niet meer mooi en heb zelfs een stukje uit
mijn rand! Dan kan ik haar toch niet goed helpen om drank naar
haar mond te brengen’ Ootje lacht, ‘dat zou je denken hé kleine
vriend, maar jij hebt niet goed opgelet.’ Met een verbaasde blik kijkt
Dupe omhoog naar de oude waterkan. ‘Hoe bedoel je?’, vraagt hij
dan. ‘Heb je niet gelet op de mond van Sanne?’, vraagt Ootje met
een grijns op zijn gelaat. ‘Neen, niet echt. Wat is daar dan mee?’,
vraagt Dupe die geen idee heeft waar Ootje het over heeft. ‘Sanne
heeft een bovenlip die aan één kant wat dikker is. Ik denk dat ze
vroeger op haar lip is gevallen en dat deze toen gehecht is geweest.
Nu heeft ze daar een litteken en is de lip aan één kant iets dikker.
Plots wordt hun gesprek verstoord door het felle licht dat ineens in
de keukenkast straalt. Het is Sanne die de keukenkast opentrekt.
Onmiddellijk neemt ze Dupe bij zijn oortje en geeft hem aan mama.
Dupe krijgt het plots erg warm en ruikt de zoete geur van
chocolademelk. Sanne mag voor het eerst gaan drinken uit haar
nieuwe kopje.
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Dupe is wat verrast en doet zijn uiterste best om de drank stevig
vast te houden. Dan voelt hij plots de warme lippen van Sanne aan
zijn bovenrand en begrijpt wat Ootje hem wilde zeggen. De kant
waar Sanne haar lip wat dikker is geworden, is net de plaats waar
een stukje uit zijn rand is afgebroken. Zachtjes omhelst hij haar lip
met zijn gebroken rand en denkt terug aan de woorden van de Zoon
van de Schepper: Ik ben gemaakt om mensen te dienen. Eerst wilde
hij geen kopje meer zijn omdat hij zag dat hij zoveel gebreken had.
Maar nu begreep hij dat het net door al zijn gebreken was, dat hij
Sanne kon gaan dienen.
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Onrust in de keukenkast
Heerlijk genietend van zijn badje in het afwaswater droomt Dupe nog
na over de zachte lippen van Sanne. Dat hij haar heeft mogen en
kunnen dienen blijft hem verwonderen.
Wat rook die warme
chocolademelk toch lekker. Nog steeds kan hij het amper geloven
dat hij werd uitgekozen daar haar. Hij, die vuil en vies was. Hij,
met zijn zwakke oortje. Hij, met zijn gebroken rand. Hij, die door de
anderen achterin de keukenkast was gezet.
Na het heerlijk badje en de stevige droogbeurt met de handdoek
wordt Dupe weer op zijn vertouwde plekje in de keukenkast gezet.
Glanzend van geluk vergeet hij voor even al zijn gebreken. Maar zijn
blij gevoel is maar voor even. In de keukenkast neemt het rumoer
toe. De kopjes roezemoezen met elkaar. Af en toe merkt Dupe een
schimmige blik op van de kopjes. Het lijkt wel of ze over hem
praten, maar ze praten te stil om hun te kunnen verstaan. Dupe
voelt zich niet meer op zijn gemak. Waar zijn de vrienden van hem?
Waarom vraagt niemand aan hem hoe het was geweest in die warme
afwasbak? Waarom wilt niemand weten of Sanne een leuke meid is?
Waarom voelt hij zich zo verlaten en alleen in die donkere
keukenkast? Een kleine traan loopt helemaal van aan de bovenrand
tot aan de bodem. Dupe is bang.
‘Niet leuk hé’, hoort Dupe plots een oude zware stem zeggen. Het is
de stem van Ootje die langs hem staat. Dat is waar ook, Ootje is er
ook nog, daar had hij even niet meer aan gedacht. Dupe knikt. ‘De
kopjes zijn jaloers op je kleine vriend’, vertelt Ootje. ‘Jij hebt hun
mooie wereld vol pracht en praal in elkaar doen storten doordat jij
als stoffige kop met een barst in je oor en een stukje porselein van je
rand toch bent gekozen als het speciale kopje van Sanne. Dat was
nog niet eerder gebeurd.’ Onopvallend, maar heel duidelijk knikt
Dupe dat hij Ootje begrijpt. ‘Maar Ootje’, komt er al snikkend uit de
mond van Dupe, ‘dat is toch niet eerlijk van hun’. ‘Ik heb hun toch
niet bedrogen? Ik heb hun toch geen kwaad gedaan?’ ‘Niet
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rechtstreeks Dupe’, antwoordt Ootje, maar jij hebt hun laten zien
wat er werkelijk in hun hart heerst. Jij hebt laten zien dat zij het
belangrijker vinden om gekozen te worden als kop zodat ze daarna
kunnen pronken bij de anderen. Jij hebt hun laten zien dat het hun
niet gaat om het dienen van mensen. Het gaat hun om hun eigen
hart te plezieren. Nu zijn ze boos op jou omdat je zo eerlijk en
oprecht bent.’ Wat onrustig schudt Dupe met zijn oor. ‘Dat kan
toch niet! Niemand kan toch zo lelijk doen? Dat is toch niet
mogelijk?’
‘Je vergist je Dupe, jij bent hier
niet uniek in’, vertelt Ootje verder.
‘Weet je nog de Zoon van de
Schepper die als een koning werd
onthaald met palmtakken en
mantels op de grond zodat Hij
erop kon lopen? Weet je nog
hoe Hij probeerde om de
mensen te laten zien wat een
gevaarlijke zonden er in hun
hart leefden?

Hij deed dit allemaal om hun te helpen. Maar niet iedereen vond dit
even leuk. Sommigen haatten Hem zelfs hierom.’ Dupe schrikt, ‘wie
waren dat dan?’ ‘Dat waren niet de minsten onder het volk. Het
waren de opperpriesters, de oudsten en zelfs de hogepriester
Kajafas. Zij waren woest op de Zoon van de Schepper omdat Hij aan
het hele volk liet zien dat zij niet zo volmaakt waren dan ze zich
voordeden. Daarom besloten ze om bijeen te komen om een list te
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bedenken. Ze wilden de Zoon van de Schepper gevangen nemen en
doden.’
Nu was het helemaal compleet. Dupe voelde zich niet meer veilig in
de keukenkast. Het geroezemoes leek als geschreeuw in zijn oor.
Bij iedere blik van een of ander kopje dacht Dupe dat er een plan
tegen hem werd bedacht. Wat voelde hij zich onveilig en ongelukkig.
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Iedereen verdacht
Ootje merkt op dat Dupe zich wat ongemakkelijk voelt. ‘Scheelt er
wat’, vraagt hij bezorgd aan Dupe die voortdurend om zich heen
kijkt. ‘Ik ben bang van de andere kopjes’, fluistert hij zachtjes.
‘Pronk en Fleur lijken echt heel boos te zijn op mij. Sanne had hun
eerst genomen, maar al gauw weer teruggezet in de keukenkast. ’
‘Dat er jaloezie in hun hart is, daar twijfel ik niet aan’, zegt Ootje
nogal verzekerd. ‘Maar ik denk niet dat je hun echt moet vrezen. Zij
zien ook dat je mijn vriend bent en ze weten dat de andere
waterkannen je daarom steunen.’ Dupe kijkt even voorbij Ootje, en
ziet twee grote stevige waterkannen langs Ootje staan. ‘Ze zullen je
zeker niets doen waar wij bij zijn’, stelt Ootje Dupe gerust.
‘De opperpriesters en de oudsten hadden een gelijkaardig probleem
toen ze hadden besloten om de Zoon van de Schepper gevangen te
nemen en te doden’ vertelt Ootje verder. ‘Ze wisten dat het volk dan
in opstand zou komen omdat er toch nog veel mensen waren die
Hem graag hadden. Daarom konden ze uit zichzelf niets doen.
Maar er was iemand, die uit onverwachtse hoek hun te hulp schoot.
Het was Judas, één van de discipelen van de Zoon van de Schepper.
Hij was boos op Hem want hij had gedacht dat de Zoon van de
Schepper een vechtkoning zou worden.
Judas had er zo op
gerekend! Daarom juist was hij zo graag een discipel van Hem
geweest! Want als de Zoon van de Schepper koning geworden was,
zou Judas een van Zijn voornaamste knechten geworden zijn. Dan
had hij mooie kleren gekregen en een groot huis om in te wonen. O,
wat had Judas dan veel gekregen! Dan was hij rijk geworden. Maar
nu kreeg hij niets, helemaal niets! En daarom wilde Judas niet
langer een discipel van de Zoon van de Schepper zijn. Als hij toch
niets kreeg…
Judas dacht: “Ik wil de Zoon van de Schepper kwaad doen! Ik ben
boos op Hem. Ik zal naar Jeruzalem gaan. Ik zal de opperpriesters
en de oudsten helpen om de Zoon van de Schepper te vangen. Van
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Hem krijg ik toch niets. Misschien krijg ik van die vijanden dan nog
wat.” Zo ging hij de Zoon van de Schepper verraden!

Judas kwam bij die boze opperpriesters en oudsten aan en zei: “Wat
krijg ik van jullie als ik jullie help om de Here Jezus te vangen?”
Toen beloofden ze Judas geld. Dertig zilveren muntstukken
beloofden ze hem. Dat was niet echt veel geld, maar toch rinkelde
het zo mooi! Het glansde zo! Judas hield veel van geld! Hij wilde de
dertig zilveren muntstukken wel graag verdienen. “Ik zal jullie wel
helpen om Hem gevangen te nemen”, zei hij.’
‘En toen’, onderbreekt Dupe, ‘wat gebeurde er toen?’ ‘Wat denk je
kleine vriend?’, vraagt Ootje aan Dupe, ‘Judas deed zijn werk goed
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en zorgde ervoor dat de Zoon van de Schepper gevangen kon worden
genomen. Zijn hulp was voor de opperpriesters en de oudsten een
groot onverwachts geschenk.’
Nog voor Ootje zijn laatste woorden helemaal kon uitspreken worden
alle kopjes en waterkannen in de hele keukenkast opgeschrikt door
een grote schok. Het is Tom, de kleine zoon van de familie
Christiaans. Hij lijkt enorm boos te zijn en roept en tiert in het
rond. De kopjes kijken opgeschrikt omhoog, benieuwd naar wat
Tom van plan is.
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Jaloezie wordt boosheid
Tom is razend van jaloezie. Dupe was vroeger zijn favoriete kopje.
Maar nadat hij hem had laten vallen, wilde hij Dupe niet meer. Hij
wilde een perfect kopje, geen kopje met een barst en een afgebroken
rand. Toch kon hij zijn jaloezie niet verbergen wanneer hij hoorde
dat Sanne zijn oud kopje had gekozen als favoriet kopje. ‘Dat is mijn
kopje!’, zat hij te roepen in de keuken. In zijn dwaasheid had hij de
keukenkast opengetrokken en met een norse blik was hij op zoek
naar Dupe. ‘Ik wil niet dat zij drinkt aan mijn kopje!’ zei hij met een
boze wrange stem. Alle kopjes keken toe, nieuwsgierig naar wat Tom
van plan was.
‘Tom, neen, niet doen!’, riep mama naar hem toe. Maar Tom wilde
niet luisteren. De boosheid in zijn hart beheerste hem volledig. Met
een ruwe greep neemt hij Dupe uit de keukenkast en houdt hem met
een arm omhoog. Dupe vreest en beeft daar hoog in de lucht. In de
verte ziet hij Sanne verschrikt staan met haar beide handen voor de
mond. Wat had hij van haar genoten!
Doorheen het geruzie van de familie Christiaans hoort Dupe het
geroep en getier van andere stemmetjes. Hij zijn de stemmen van de
kopjes in de keukenkast. Ze lijken iets te willen zeggen. Met zijn
oor gespitst probeert Dupe naar hun te luisteren. Maar dat had hij
misschien beter niet gedaan. ‘Alé superkop, wat ga je nu doen?! Jij
lelijkerd, dacht je nu echt dat jij beter bent dan ons?! Ben je niet
beschaamd door te denken dat jij een favoriet kopje zou kunnen
zijn?!’ Het ene vieze woord volgt het andere op. De kopjes in de
keukenkast lijken erg veel plezier te hebben en juichen de boosheid
van Tom toe. ‘Komaan Tom, gooien met die kop! Smijt hem maar
tegen de grond!’, roepen ze.
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Van op afstand kijkt Ootje, de oude waterkan, toe. Hij zucht en
bedenkt hoeveel hetgeen wat Dupe nu meemaakt lijkt op wat er met
de Zoon van de Schepper gebeurde.
Hij bedacht dat nadat de Zoon van de Schepper gevangen was
genomen alle opperpriesters en oudsten van het volk besloten dat de
Zoon van de Schepper ter dood gebracht moest worden. Ze lieten
hem geboeid wegvoeren en leverden hem uit aan Pilatus, de
gouverneur. De Zoon van de Schepper werd voor de gouverneur
geleid en die vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ‘U zegt het
zelf,’ antwoordde de Zoon van de Schepper. De opperpriesters en de
oudsten beschuldigden hem, maar de Zoon van de Schepper zei
niets. Pilatus vroeg: ‘Hoort u niet waarvan ze u allemaal
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beschuldigen?’ Maar de Zoon van de Schepper gaf hem geen enkel
antwoord, en dat verbaasde de gouverneur zeer.
Maar intussen hadden de opperpriesters en de oudsten de menigte
opgehitst: ze riepen allemaal dat de Zoon van de Schepper
gekruisigd moest worden. ‘Maar waarom? Wat heeft hij dan
gedaan?’, vroeg Pilatus aan hun. Maar zij schreeuwden nog harder:
‘Aan het kruis met hem!’ Pilatus merkte dat hij niets bereikte; de
boosheid van de menigte werd alleen maar groter. Pilatus wilde van
deze vervelende situatie af zijn en leverde de Zoon van de Schepper
uit om gekruisigd te worden.
Pilatus’ soldaten namen de Zoon van de Schepper mee het
gerechtsgebouw in en haalden er de hele afdeling bij. Ze trokken zijn
kleren uit en deden hem een donkerrode mantel om. Ze vlochten een
krans van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en in zijn
rechterhand gaven ze hem een stok. Toen knielden ze voor hem neer
en ze zeiden spottend: ‘Wij groeten u, koning van de Joden!’ En ze
spuugden naar hem, trokken de stok uit zijn hand en sloegen hem
ermee op zijn hoofd. Na deze bespotting deden ze hem de mantel af,
trokken hem zijn kleren weer aan en brachten hem weg om hem te
kruisigen.
Wat deed deze bespotting van de onschuldige Zoon van de Schepper
Ootje toch veel denken aan die arme Dupe.
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Een fatale val
Ootje kijkt beschamend naar de andere kopjes in de keukenkast.
‘Hoe kunnen jullie’, murmelt hij met een boze stem, ‘Dupe is
onschuldig en heeft zelf niets kwaads gedaan. Al het kwade wat
jullie van hem kunnen bedenken komt uit jullie eigen hart. Jullie
zijn de boosdoeners!’ Hoe waar de woorden van Ootje ook zijn, geen
enkele kop had er oor naar en allen bleven ze Dupe bespotten.
Tom, die ondertussen vol nijd en boosheid staat te zwaaien met
Dupe, lijkt precies te doen wat de andere kopjes willen. Dupe zelf
zegt geen woord. Hij is droevig en voelt zich door iedereen in de
steek gelaten. ‘Het enige wat ik wil, is jullie vriend zijn’, zegt hij nog
met een stille bange stem. Dit lijken ook zijn laatste woorden te
worden. Door het wild heen en weer zwaaien verliest Tom plots de
controle over zijn hand. Dupe wordt losgelaten en vliegt met een
grote snelheid door de keuken. Pats! Met een grote smak valt Dupe
op de harde keukenvloer. De scherven vliegen doorheen heel de
keuken. Van Dupe als kopje lijkt geen sprake meer te zijn.
De waterkannen achterin de keukenkastde kijken gefronst met een
vragende blik naar Ootje. ‘Waar is dit nu goed voor Ootje’, stelt één
van de kannen als vraag. Wat zuchtend en met een dikke traan die
over hem rolt wijst hij naar boven. ‘Het is de Schepper’, zegt hij dan,
‘Hij heeft dit zo bepaald. Hij laat sommige dingen gebeuren om
anderen iets duidelijk te maken. Hij liet toe dat onze kleine vriend
Dupe onschuldig moest lijden om hiermee te kunnen wijzen naar
een nog erger iets.’ Eén van de waterkannen onderbreekt Ootje, ‘wat
kan er nog erger zijn dan een onschuldige kop die wordt
stukgesmeten?’ ‘Ik begrijp je volledig’, gaat Ootje verder, ‘wat onze
Dupe heeft moeten doorstaan was hartverscheurend, maar Dupe
was ook maar een gewoon kopje. Hij was al niet meer volmaakt en
had een barst en een stukje uit de rand. Hij kon al niet meer goed
dienen. Hij was gemaakt van porselein, net als ons. En jullie weten
even goed als mij, dat geen enkele kop of kan van porselein voor
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altijd blijft leven. Allemaal zullen we op een dag vallen op de grond
of botsen tegen iets dat ons stuk maakt. Maar bij de Zoon van de
Schepper was het helemaal anders. Hij had alles wat Hij maar kon
wensen. Hij hoefde niets meer te hebben. In de hemel was Hij God
en werd Hij gediend door een heel leger engelen. Het ontbrak Hem
aan niets. Toch koos Hij er voor om mens te worden hier op aarde,
terwijl Hij wist dat deze mensen Hem zouden gaan haten en
bespotten. Als je spreekt over Iemand die onschuldig is, dan is Hij
het wel. Niet één keer heeft Hij ooit iets verkeerds gedaan. Al het
slechte dat Hem overkwam, was onverdiend.’
De kannen achterin de keukenkast luisteren aandachtig. ‘Wat is er
dan verder met die Zoon van de Schepper gebeurd’, vraagt de grote
kan langs Ootje zich af. ‘Wel’, begint Ootje, ‘jullie hebben al gehoord
wat ik Dupe eerder vertelde over Hem. Hoe Hij als een Koning
onthaald werd, en hoe Hij achteraf gehaat en verraden werd. Nu
brachten de soldaten de Zoon van de Schepper weg om gekruisigd te
worden. Ze namen een stuk hout en legden dat op Zijn schouders.
Twee zware stukken hout op elkaar gespijkerd. Dat was het kruis.
Dat moest Hij zelf dragen. Zo gingen ze door de straten van
Jeruzalem. Soldaten voorop en soldaten achteraan en de Zoon van
de Schepper in het midden, met dat zware kruis. En veel mensen
liepen ook mee. Die joelden en schreeuwden. En ze duwden elkaar
om vooraan te komen.
Maar de Zoon van de Schepper was zo moe! Hij had al zoveel
geleden. Hij kon dat zware kruis haast niet dragen. En ineens zakte
Hij in elkaar en het kruis lag boven op Hem. “Vooruit!” riepen de
soldaten. “Pak dat kruis!” Maar de Zoon van de Schepper kon niet
meer. Toen riepen ze een boer die daar juist voorbij kwam. Simon
heette die. “Kom hier” zeiden ze. “Draag jij dat kruis eens voor die
Man.” Dat wilde Simon wel doen. De soldaten trokken de Zoon van
de Schepper mee. Simon liep achter Hem aan met het kruis.
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Zo kwamen ze buiten de stad. Daar was een heuvel, een kale hoogte
van zand. Die heette Golgota. Daar hebben de soldaten de Zoon van
de Schepper gekruisigd. Ze sloegen spijkers door Zijn handen en
voeten en zetten het kruis rechtop in de grond. En nog werd de Zoon
van de Schepper niet boos op die mannen. Hij vroeg zelfs aan de
Schepper of Die hen niet straffen wilde dat ze zo wreed en slecht
voor Hem waren. Hij zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen.”
De Zoon van de Schepper hing lang aan het kruis. Al Zijn vrienden
waren weg. Die hadden Hem verlaten. Had de Schepper Hem ook
verlaten? Drie uren bleef het donker. Toen kon de Zoon van de
Schepper het niet meer uithouden. Hij riep: “Mijn God, mijn God,
waarom hebt U me verlaten?” Het werd weer licht. En toen wist de
Zoon van de Schepper wel dat Zijn Vader in de hemel Hem niet
verlaten had. Dat God Hem liefhad en heel dicht bij Hem was.’
Vol verbazing kijken de kannen elkaar aan . De fatale val van
onschuldige Dupe had hun duidelijk gemaakt hoezeer de Schepper
van Zijn schepping hield. Zelfs zoveel dat Hij Zijn geliefde Zoon liet
bespotten, vernederen en zelf doden aan een houten kruis.
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Enkele stille dagen
Minuten, uren en dagen gaan voorbij. In de keukenkast lijkt alles
weer zijn gewone gang te gaan. De kopjes kibbelen nog steeds over
wie nu de volgende favoriete kop van Sanne mag zijn. Ze denken
allemaal beter en mooier te zijn. Over Dupe wordt haast niet meer
gesproken. Behalve achterin de lade, daar blijft het stil. De
waterkannen, die makkelijk over alle kopjes heen kunnen kijken,
blijven verdriet hebben over de fatale val van onschuldige Dupe. De
lege plek langs Ootje voelt koud aan. Ootje mist kleine Dupe. Hij
herinnert zich de leuke gesprekken die ze voerden en de interessante
vragen die Dupe hem dan stelde.
Hij miste die gezonde
nieuwsgierigheid van die kleine kop. Met een dikke traan herinnert
hij zich nog hoe Dupe opfleurde toen hij gekozen werd door Sanne
en heerlijke chocomelk naar haar mond mocht brengen. ‘Kleine
vriend Dupe, wat mis ik je toch’, komt er zachtjes uit de mond van
de oude waterkan.
Eén van de waterkannen hoort de woorden van Ootje. ‘Zeg Ootje, jij
vertelde dat als iemand gestraft wordt voor iets dat hij niet heeft
gedaan, dat hij dan moet denken aan de Zoon van de Schepper die
nog meer heeft moeten lijden. Maar waarom moest die Zoon van de
Schepper dan zoveel pijn hebben en waarom liet de Schepper toe dat
Hij gedood werd?’
Ootje denkt weer even diep na. Dat doet hij steeds als iemand hem
een vraag stelt. ‘Je stelt een goede vraag’, gaat hij dan ineens
verder, ‘de Zoon van de Schepper kwam hier niet zomaar. De
Schepper heeft alles gemaakt voor een bepaald doel. De bloemen
maakte Hij om Zijn aarde te versieren en een heerlijke geur te geven.
Het gras werd geschapen om dorre plekken op te vullen. De vissen
werden gemaakt om in de zee te zwemmen. En als de kroon op de
schepping maakte Hij ook mensen om aan alles en iedereen te laten
zien wie Hij is. De mensen zijn eigenlijk de spiegels van de
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Schepper. Als je kijkt naar de mensen, hoor je normaal gezien de
Schepper te zien.

‘Amai’, onderbreekt de waterkan, ‘dat hebben we gezien ja! Als de
Schepper is als Tom die Dupe op de grond wierp, maak ik me toch
wel zorgen.’ ‘Je hebt gelijk’, antwoordt Ootje, ‘de grote mensen
hadden een probleem dat ze zelf niet meer konden oplossen. Er was
zonde in hun harten gekomen. Door die zonde doen ze nu dingen
die de Schepper haat. En het ergst van al is dat ze er niet mee
kunnen stoppen. De zonde heerst over heel hun lichaam. Enkel
een straf zou de zonde van de mensen weg kunnen nemen, maar
omdat de zonde de baas is over hun hele lichaam, blijven ze gewoon
verder zondigen en zouden ze voor altijd gestraft moeten worden.
Daarom moest er een volmaakt mensenoffer gebracht worden. Er
moest iemand komen die alle straffen zou kunnen dragen, maar die
daarbij zelf niet steeds weer opnieuw zou zondigen.’
‘Dat lijkt mij onmogelijk’, zegt de waterkan plots met een grijns, ‘ik
heb al dikwijls genoeg op de tafel van de mensen gestaan om te
weten dat ze niet kunnen stoppen met zondigen. Iedere keer als ik
op de tafel stond hoorde ik wel iemand mopperen over het eten of
kibbelen met iemand anders.’ Ootje knikt, ‘dat is waar en dat wist
de Schepper ook. Daarom besloot Hij om een mens geboren te laten
worden die wel zou kunnen leven zonder te zondigen. Hij maakte
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Zijn Zoon tot mens en liet Hem Jezus noemen. Die Jezus zou hier
op aarde moeten leven zonder te zondigen om daarna uiteindelijk
aan een kruis genageld te worden. Weet je nog dat het drie uren
heel donker werd toen Hij daar op dat kruis hing?’ De waterkan
knikt. ‘Tijdens die drie uren gaf de Schepper de straf van een
heleboel mensen aan Jezus. Jezus kreeg de straf van de zonden die
anderen hadden gedaan!’
De waterkan denkt ernstig na over de woorden van Ootje.
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De straf betaald
‘Je verhaal klinkt boeiend’, zegt de waterkan opeens, ‘maar hoe weet
jij nu dat die Jezus voldoende gestraft is geweest door de Schepper?
Als ik zo rond me kijk, doen die mensen best wel veel zonden.’
Ootje lacht, ‘ik ben blij dat je me die vraag stelt. Ik zou je bijna het
allerbelangrijkste vergeten te zeggen. Jezus werd aan het kruis
gestraft voor de zonden van vele mensen en stierf uiteindelijk. Maar
hij bleef niet dood. Op een vroege morgen waren twee vrouwen op
weg naar het graf van Jezus. Het begon nog maar een heel klein
beetje licht te worden. Soldaten stonden op wacht bij het graf. Ze
moesten ervoor waken dat er niets mee gebeurde. Het graf moest
dicht blijven. En niemand mocht erbij komen. Maar ze stonden hier
al voor de derde dag en er was nog niets gebeurd. Er was ook nog
niemand gekomen.
Maar op die stille morgen kwam er toch iemand! En die konden de
soldaten niet tegenhouden. Het was een engel. Die kwam ineens uit
de hemel. Zijn kleed was wit als sneeuw. En toen zijn voeten op de
grond kwamen begon de aarde te beven. De soldaten schrokken
zich bijna dood. De engel ging naar het graf rolde de zware steen
weg.
En op die stille vroege morgen is Jezus weer levend geworden en uit
het donkere graf gegaan! Hij is opgestaan uit de dood! De dood kon
Hem niet vasthouden omdat Hij de Zoon van Schepper was. Hij had
de volledige straf gedragen zonder er bij te zondigen. Nu liet de
Schepper zien dat Zijn straf voldoende was door Hem terug leven te
geven.
Toen de vrouwen aankwamen waren ze zo bedroefd want ze dachten
dat Jezus nog dood was. Ze hadden kruiden gekocht die zo heerlijk
roken. Die wilden ze bij het lichaam van Jezus leggen. Maar toen ze
in die mooie tuin kwamen dachten ze aan de steen die voor het graf
was gerold. Opeens stonden ze stil en werden hun ogen groot van
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schrik! De steen was weggerold!
gedaan?

Hoe kwam dat?

Wie had dat

Eén van de vrouwen, Maria, bukte zich en keek door het donkere gat
naar binnen. Toen zag zij twee mannen zitten met witte kleren aan.
Het waren twee engelen maar dat wist Maria niet. De engelen
vroegen: “Vrouw, waarom huil je?” En Maria snikte “Omdat ze mijn
Here hebben weggenomen en ik weet niet waarheen!” Toen keerde
ze zich om en zag nog een andere man staan. Het was de Here
Jezus zelf, maar dat wist Maria niet. Zij kon Hem niet zien door
haar tranen.

De Here Jezus vroeg: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” En ze
weende: “Och meneer, hebt U Hem weggedragen? Zeg mij dan waar
U hem gelegd hebt.” De Here Jezus zei: “Maria!” En ineens hoorde
Maria dat het de stem van de Here Jezus was! Zij sprong naar Hem
toe en riep “Meester! Lieve Meester!”. Ze wilde Hem grijpen en heel
stevig vasthouden dat Hij nooit meer weg zou gaan.
Maar Jezus zei vriendelijk: “Houd mij niet vast want Ik kan hier niet
altijd blijven. Ik zal weer naar Mijn Vader in de hemel gaan. Ga
naar Mijn discipelen en zeg hun dat!” En toen was Jezus ineens
weer weg.
Maar Maria was nu niet verdrietig meer. Zij had toch
haar lieve Meester weer! Zij liep gauw naar de discipelen en riep: “Ik
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heb Jezus gezien!” En zij vertelde alles wat de Here Jezus gezegd
had. Jezus was niet meer dood, Hij leefde terug!
‘Waauw’, reageert de waterkan, ‘wat een prachtige daad heeft de
Schepper daar gedaan voor de mensen. Hij gaf de mensen hoop op
een nieuw leven door zelf hun straf te dragen.’
Ootje knikt,
‘inderdaad, die mensen mogen zich geliefd weten door hun
Schepper.’
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Een nieuw lichaam
Ineens komt er weer die felle schok. De keukenkast gaat weer open
opnieuw schijnt er een fel licht naar binnen. Een beetje verblind
door het felle licht proberen de kopjes en waterkannen te weten te
komen wie er aan die keukenkast staat. Eerst lijkt een het wazige
schim, maar na enkele seconden herkennen ze het meisje aan de la.
Het is Sanne. Ze mag weer een kop kiezen uit de keukenkast.
De kopjes proberen allemaal weer hun uiterste best te doen om zo
goed mogelijk te glanzen en te schitteren. Maar in hun drukte
worden ze verstoord door een herkenbare stem in de verte. ‘Psssst!
Psssst! Hoi daar, kennen jullie mij nog?’, horen ze een stem zeggen.
Wat verdwaasd kijken ze in het rond, maar er is niemand te zien.
‘Hier boven! Kijk eens wat meer omhoog!’, zegt de stem weer
opnieuw. Alle kopjes kijken omhoog, maar weten niet wie of wat ze
moeten zien. ‘Hier aan de hals van Sanne. Aan het halssnoer, daar
ben ik!’, roept de stem. Gefocust op het halssnoer kijken de kopjes
omhoog. Aan het halssnoer zien ze de vorm van een hartje. Het
schittert enorm en heeft felle kleuren, maar ze hebben geen idee wie
of wat dat kan zijn. ‘Kennen jullie me niet meer?’, vraagt de stem
dan aan hun. De stem lijken ze wel ergens van te herkennen, maar
het schitterende hartje aan het halssnoer is hun onbekend.
Ootje en de waterkannen achterin de keukenkast hebben alles van
op afstand kunnen volgen. Maar ook de waterkannen hebben geen
idee over wie of wat daar boven aan het halssnoer daar roept naar
hun. Niemand heeft enig idee. Niemand, behalve Ootje, zijn hart
klopt sneller en sneller. De ene traan na de andere rolt over de oude
waterkan. ‘Dupe!’, roept hij ineens zo hard als hij kan met zijn
schorre stem. ‘Dupe! Het is Dupe!’, blijft de oude waterkan om zich
heen roepen. ‘Kijk maar naar die rand van dat hartje, daar is een
stukje uit afgebroken dat er net hetzelfde uitziet als dat afgebroken
stukje aan de rand van Dupe.’ Nu wordt het de andere kopjes ook
duidelijk en herkennen ze de stem van Dupe.
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Inderdaad, het is Dupe die daar nu in de vorm van een hart aan het
halssnoer van Sanne mag hangen. Wat ziet hij er prachtig uit en
wat schittert hij enorm. Nadat Dupe in scherven vaneen was
gevallen op de grond, zag de papa van de familie Christiaans hoe
verdrietig het Sanne had gemaakt. Daarom besliste hij om met één
van de scherven een prachtig sieraad te maken. Sanne had mogen
kiezen welke scherf hiervoor mocht gaan dienen. Ze had gekozen
voor de scherf met het kapotte randje omdat die scherf het best bij
haar past. De papa had de scherf helemaal bewerkt tot de vorm van
een hartje, maar het afgebroken stukje aan de rand had hij gelaten
omdat Sanne dat zo graag wilde.
Tom, die zoveel spijt had van zijn dwaasheid, had ondertussen
vergeving gevraagd aan Sanne. Daarna wilde hij zo graag iets liefs
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doen voor haar. Daarom had de papa voorgesteld dat hij het hartje
zou verven met mooie kleuren. En dat had hij dus gedaan.
Dupe was nu gebroken kopje meer, maar een schitterend sieraad.
Hele dagen lang mocht hij nu om de hals van Sanne hangen en haar
warmte voelen. Hoezeer hij ook had genoten als kopje in het
afwaswater, toch had hij het nu beter dan hij ooit had durven
dromen. Stralend van geluk kijkt Dupe vanuit de hoogte in de
keukenkast. Zijn hart bonst van blijdschap, tot hij de lege plek ziet
waar hij vroeger stond. Langs die plek ziet hij plots zijn oude vriend,
Ootje de waterkan, staan. Met een dikke krop in zijn keel probeert
hij zachtjes ‘Hoi Ootje’ te zeggen, maar het lukt hem niet. Die vriend
van hem, die oude waterkan mist hij wel.
Terwijl Dupe zijn emoties onder controle probeert te houden klinkt
er ineens een zware stem op de achtergrond. Het is de papa die
tegen Sanne spreekt. ‘Sanne, kies nog maar een kopje dat je graag
zou willen omvormen tot een sieraad aan je halsketting.’ Met een
oplettende blik gaat Sanne de kopjes één voor één af. Maar na een
tijdje schudt ze haar hoofd. ‘Ik wil geen kopje kiezen’, zegt ze ineens
tegen de papa, ‘ze zien er allemaal te glanzend en volmaakt uit. Mag
ik ook die waterkan kiezen daar achterin waar het handvat van
gebroken is?’
De papa knikt. Opeens voelt Ootje de warme handen van het kleine
meisje om zich heen. Ze neemt hem op met beide handen en houdt
haar stevig vast. Hij was die waterkan met gebroken handvat die
Sanne bedoelde. Hij mocht nu voortaan als een sieraad om de hals
van Sanne gaan hangen. De papa zou zijn porselein gaan verwerken
tot een schitterend en kleurrijk juweel. Maar meer nog, voortaan
zou hij als een sieraad langs zijn vriend Dupe mogen hangen. Voor
altijd!
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Een nieuw besluit
Ootje en Dupe stralen van geluk. Nooit hadden ze gedacht dat
zoveel onschuldig lijden, zoveel pijn en verdriet, omgevormd kon
worden tot zoveel vreugde en plezier. Vol van vreugde borrelt de ene
gedachte na de andere omhoog bij Ootje. Tot hij ineens bedenkt
hoeveel zijn verhaal lijkt op dat andere verhaal van de Zoon van de
Schepper. Dat verhaal wat hij de familie Christiaans al zo dikwijls
had horen vertellen aan hun kinderen. Die Zoon van de Schepper,
die Jezus, was volmaakt. Hij had zelfs niet één keer iets verkeerds
bedacht. Hij had als God nog niet eens mens moeten worden. Hij
had er zelf voor gekozen om een mens te worden. Niet eens een
sterk gespierde knappe man, maar een gewone eenvoudige kerel. Hij
liet Zich bespotten, mishandelen en zelfs doden. Dat was pas een
onschuldig lijden dat helemaal verkeerd was. Zo leek het tenminste.
Want doordat Hij die vreselijke dingen liet gebeuren, heeft Hij de
straf kunnen dragen van zoveel andere mensen. Mannen, vrouwen,
jongens en meisjes, meer dan je zou kunnen tellen, heeft Hij terug
hoop gegeven. Een hoop op een nieuw leven. Net als hij, Ootje.
Nooit had de oude waterkan zonder handvat gedacht nog te mogen
dienen. Maar nu had hij de vorm en de kleuren van een prachtig
sierraad gekregen en mocht hij voor altijd de meest eervolle plaats
innemen, aan het halssnoer van Sanne.
Laat in de avond zit de hele familie Christiaans op de bank. Ze
lachen en tieren. Iedereen is vol vreugde en blijdschap. Papa
Christiaans heeft een groot boek op zijn schoot liggen. ‘Luister
allemaal eens even naar mij’, zegt hij opeens, ‘ik wil jullie wat
vertellen.’ Benieuwd naar wat papa gaat vertellen wordt iedereen stil
op de bank en luisteren ze aandachtig. ‘Er is vandaag veel gebeurd.
Sommige dingen waren leuk, zoals Sanne die bij ons is komen
wonen. En andere dingen waren minder leuk, zoals Tom die door
jaloezie in zijn hart zo boos werd, dat hij het kopje van Sanne stuk
gooide. God geeft onze tijd niet zomaar, Hij wilt dat wij die wijs
gebruiken. Zo kunnen we bijvoorbeeld proberen te leren uit onze
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fouten. Door dat te doen, kunnen zelfs zonden ons helpen om God
nog beter te kennen. Vandaag is er door de zonde van Tom, een
kopje stuk gegaan. Maar Sanne heeft daardoor ook een sierraad
erbij gekregen. Daarom hebben mama en ik beslist dat alle kopjes
en kannen die voortaan stuk gaan of beschadigd worden, verwerkt
zullen worden tot een sieraad. Dit zullen we niet doen met de
volmaakte en glanzende kopjes. Enkel de kopjes en kannen die
gebroken worden zullen tot een sierraad gemaakt worden.’

Tom en Sanne kijken elkaar al lachend aan. ‘Waarom alleen de
gebroken kopjes en kannen papa’, vraagt Tom nadat papa is
uitgesproken. ‘Omdat mama en ik jullie telkens we dit zullen doen,
jullie eraan willen herinneren dat wij als mensen enkel hoop kunnen
hebben op een nieuw leven, nadat we gebroken voor onze Schepper
komen en onze zonde aan Hem belijden. Luister maar naar de
woorden van Jezus zelf in Lukas 5’, even bladert papa doorheen het
boek op zijn schoot tot zijn vinger stopt bij de verzen 31 en 32.
‘Jezus zei: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te
roepen, maar zondaars.” Dat waren de woorden van Jezus zelf en
die woorden willen we jullie ook duidelijk maken. Iedere keer als er
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een kopje valt of een kan botst en daardoor stuk is gegaan, willen we
jullie eraan herinneren dat Jezus speciaal voor de mensen met een
gebroken hart is gekomen. Alles wat Hij deed hier op aarde, deed Hij
met die gebroken mensen in gedachten.’
Tevreden kijkt iedereen elkaar aan. Ook Dupe en Ootje. Zij voelen
zich als vroegere gebroken kop en kan vereerd want het is de grootse
eer voor een stuk porselein om een sieraad te zijn, iets mooiers
bestaat er niet.
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