Kroonkoninkje

In de tuin groeit een grote klimop. Verscholen achter de
blaadjes zit een kroonkoninkje op haar nest.
Kroonkoninkje, zo heet de vogel, maar de mensen
noemen haar: ’koninkje’, want als ze haar vogelzang
laat horen, klinkt het als ’koo-níng, koo-níng’. Het is een
vreugdeliedje in de stilte van de vroege morgen. Ze zingt
het speciaal voor de Schepper die haar heeft gemaakt.
Het kroontje op haar kopje laat zien dat ze hoort bij deze
grote koning, naar wie ze is genoemd.
Het kroonkoninkje wiebelt op haar nest. Onder haar
vleugels zit haar grote geheim verborgen, waar ze al
een paar weken op heeft zitten broeden. Maar ze voelt
dat vandaag het wonder gaat gebeuren! Ze kan haast
niet wachten op het moment dat haar kleintjes door de
schalen van de eieren heen zullen breken.’Koo-níng,
koo-níng’ roept ze blij.

St…, in de ochtendstilte klinkt een zacht geluidje. Er
kraakt iets onder de warme buik van het kroonkoninkje.
Moeder schuift naar de rand van het nest, en ze ziet in
één ei een barstje. Een snaveltje tikt aan de binnenkant
van de schaal, en maakt zo een opening, een weg naar
de vrijheid, uit het beschutte omhulsel van het ei
vandaan. Na een tijdje breekt het ei helemaal open en
een donzig kuikentje kruipt tevoorschijn in een nieuwe
wereld. De eerste zonnestralen geven de tuin een
gouden gloed. ’Koo-níng, koo-níng’ jubelt moeder. Ze
bedekt het piepkleine vogeltje onder haar vleugel. ‘Ik
noem jou Ka,’ fluistert ze, ‘jij bent mijn koningskind.’
De zonnestralen schijnen op de klimop. In de schaduw,
verborgen achter de blaadjes, zien nog twee kuikentjes
het daglicht. De kleine kroonkoninkjes vullen het nest: Ka,
Ki en Ko, drie donzen bolletjes met wijd opengesperde
snavels.

Moeder vliegt af en aan met in haar
snavel de lekkerste hapjes die ze maar
kan vinden. Vette vliegjes, sappige
spinnen en smeuïge rupsen laat ze
glijden in de snavels die vragen om al
dat lekkers.
Zo gaan er weken voorbij. De kleine
vogeltjes worden steeds groter en
dikker, het dons verdwijnt, en de
koninkjes krijgen veertjes.
Als de zon ondergaat en het
avondrood de lucht kleurt, vertelt
moeder koninkje haar kinderen over
de grote Koning. ‘Jullie zijn gemaakt
om te vliegen. Hij heeft jullie sterke
vleugels
gegeven,
waarmee je
vliegensvlug door de lucht kan
vliegen,’ zegt ze. Als jullie groot en
sterk genoeg zijn, mogen jullie overal
naar toe vliegen en genieten van alles
wat de grote Koning heeft gemaakt.
De aarde is vol van de lekkerste
dingen die hij speciaal voor jullie laat
groeien. Hij maakte ook het water om
te drinken. ‘Koo-níng, koo-níng’, het
vrolijke avondlied van de koninkjes
klinkt door de tuin.

Ka en Ki kunnen haast niet wachten om uit
te vliegen in de wijde wereld. Ze dromen van
al het moois dat ze over een tijdje met hun
eigen ogen mogen zien. Alleen Ko zucht:’Zou
het in die grote wereld fijner zijn dan hier? In
mijn nest voel ik me veilig. Ik slaap er eerst nog
eens een nachtje over...’
Op een stralende ochtend zegt moeder:
‘Het is zover. Vandaag vliegen we de zon
tegemoet. Ka kan niet wachten. Vliegensvlug
klimt hij op de rand van het nest. Hij spreidt zijn
vleugels en slaat ze op en neer, en hup…
daar vliegt hij de lucht in. ’Koo-níng, kooníng’, roept hij blij, ‘ik kan vliegen! Daag, tot
vanavond!’ Als een klein stipje verdwijnt hij in
de lucht.
Ki staat nu ook te wiebelen op de rand van
het nest. Haar pootjes bibberen. Durft ze haar
broertje achterna te vliegen? ‘Stel je voor als
ik zomaar naar beneden val.’ piept Ki. ‘Kom
op,’ zegt moeder, ‘onze Koning heeft jou
vleugels gegeven om mee te vliegen.’ Ki
twijfelt, is het echt waar? Moeder roept: ‘Ik
heb een idee, ik vlieg onder jou. Als je het niet
vertrouwt dan kan ik je zo opvangen. Weet je
dat de Koning dat ook altijd doet door je te
laten zweven op zijn wind?’ Ki fladdert met
haar vleugels en hopla, de wind tilt haar op
en laat haar steeds hoger en hoger de lucht
in vliegen. ’Koo-níng, koo-níng’, juicht Ki, ’ik
vlieg!’

Ko kijkt over de rand van het nest. Ze luistert naar haar
broertje en zusje die met veel drukte het nest verlaten, en
ze nestelt zich lekker in de kom van het nest. ‘Ik wacht nog
een dagje met vliegen,’ denkt ze, ’morgen is vroeg
genoeg. Dan zijn mijn vleugels nog sterker.’ Haar ogen
vallen dicht en ze droomt van de mooiste vliegreis die ze
ooit zal maken.
Het is stil in de tuin. Maar toch is Ko niet alleen. De blaadjes
van de klimop ritselen, en een zwart groot dier klimt
zachtjes omhoog in de klimop. Hij steekt zijn kop door de
blaadjes en zijn grote gele ogen speuren naar het nest. Ha,
daar ligt een lekker rond vogeltje. Bij het zien van zoiets
lekkers kan het zwarte monster zijn enthousiasme niet
bedwingen. Een ‘wauw’ komt uit zijn keel, terwijl hij zijn
poot met scherpe nagels uitslaat naar het hapklare
bolletje. Ko schrikt wakker van het geluid. Ze kijkt in de
ogen van het dier, en weet meteen dat ze in groot gevaar
is. Hoe vaak heeft moeder hen niet verteld over de vijand
van de Koning, die sluipend naar je toekomt omdat hij je
wil stelen en kapotmaken? Een bang geluid stijgt op uit
haar keel: ’Koo-níng, koo-níng’. Na het roepen van de
naam van de Koning weet ze opeens wat ze moet doen:
vliegen, wegvliegen van dit grote gevaar. Ze fladdert met
haar vleugels en op dat moment stuurt de Koning zijn
windvlaag langs het nest. Ka voelt hoe de wind haar optilt,
en wegdraagt door de lucht. Precies op het moment dat
het zwarte dier zijn poot wil neerslaan in het nest. Het hartje
klopt in Ko haar keel. Ze vliegt! Ko bedankt de Koning die
haar gered heeft en ze roept blij: ’Koo-níng, koo-níng’.

‘s Avonds zitten de koninkjes op een tak van de
hoogste boom. Ze kijken naar de wereld om hen
heen. De ondergaande zon geeft hun veren een
gouden gloed, waardoor ze er stralend uitzien.
Opgewonden roepen ze door elkaar: ’Koo-níng, kooníng’. Moeder zegt: ‘Kom, laten we één voor één
vertellen wat je vandaag hebt meegemaakt. We
beginnen bij de oudste.’ Ka kan niet wachten met het
vertellen van alles wat hij heeft gezien: de mooi
gekleurde bloemen, de hoge bomen, het groene
gras. ‘Het is waar,’ roept hij, ’de wereld die de Koning
heeft gemaakt is in het echt nog mooier en groter
dan ik dacht!’ De andere koninkjes knikken. Ki bekent:
’Ik vond het best een beetje eng om uit te vliegen.
Maar toen ik eraan dacht dat de Koning me gemaakt
heeft om te vliegen, durfde ik mijn vleugels uit te slaan
en me mee te laten nemen op zijn wind. Het is echt
top om een kroonkoninkje te zijn,’ zucht ze. ‘Het is
heerlijk om te voelen hoe zijn wind langs je veren
streelt en te zweven door de lucht.’

Nu kijken de koninkjes naar Ko. Ze kijkt naar moeder en schraapt haar keel: ’Als jij vertelde over hoe fijn het is om te vliegen
dacht ik stiekem: ik moet het allemaal nog zien. Ik wist zeker dat het in mijn nest veiliger is. Maar ik had het mis. Vanmorgen
schrok ik wakker en ik keek recht in de ogen van de vijand van de Koning. Alle koninkjes rillen en roepen: ‘En toen? Ga
verder…’ ‘Ik was doodsbang en riep: ’Koo-níng, koo-níng’, en toen wist ik opeens dat ik mijn vleugels moest uitslaan, en…’,
Ko wacht even, ’het ging zo snel. Jij hebt ons zo vaak verteld dat de Koning voor ons zorgt en ik heb ontdekt dat het echt
waar is. Op het moment dat ik dacht dat ik jullie nooit meer terug zou zien, stuurde Hij een wind die me optilde in de lucht, en
daar kan zijn vijand niet komen. De Koning heeft me vleugels gegeven, en de beste en veiligste plek is om daar te zijn waar
zijn wind je naar toebrengt. Alle koninkjes zijn er stil van. Moeder slaat haar vleugel om Ko heen. ’Wat ben ik blij dat je nog bij
ons bent’ ‘Ja!,’ roepen Ka en Ki. En net voor de zon als een gouden bol achter de horizon verdwijnt, zingen de koninkjes uit
volle borst: ’Koo-níng, koo-níng’’, als een prachtig danklied voor de Koning!

De Here Jezus vertelde vaak in beelden over
Gods liefde.
In het verhaal over de kroonkoninkjes wordt
verteld over de Koning. De Here Jezus, is
onze koning, Hij geeft ons al Gods
zegeningen waarvan we mogen genieten.
Jezus zegt in Johannes 10 vers 10 dat Hij ons
leven en overvloed wil geven. In dit vers
noemt Hij ook dat de dief komt om te roven,
te slachten en te vernietigen. Het verhaal
van de koninkjes vertelt hierover, maar ook
over de overvloed in de schepping, waar ze
Hem voor bedanken met hun gezang, en
dat ze gemaakt zijn om te vliegen en zo
mogen leven in zijn tegenwoordigheid.
We mogen ook vleugels geven aan ons
geloof, zodat we daar kunnen zijn waar Hij
is. Als we Zijn naam noemen (ver-)hoort Hij
ons en door zijn Geest, Zijn wind, laat Hij ons
ervaren dat Hij ons draagt door het leven.
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