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TER OVERDENKING...___________door O. Vossema____________ 

 

Uitstraling van een kikker 
 
Een kikker met uitstraling? Dat is gek! Het schijnt wel te kunnen. Maar het is ook 

heel gek. 

 
Dat komt zo: Kikkers eten graag 

vliegjes en kevertjes. 

Ze lusten ook wel vuurvliegjes. Dat 

zijn van die kleine vliegjes die een 

fel lampje op hun achterlijf hebben 

dat ze ’s avond aanzetten. 

Er zijn allerlei soorten vuurvliegjes. 

Je hebt ze die knipperen volgens een 

vast patroon en er zijn er die 

schijnbaar achteloos hun lampje aan 

en uit zetten. 

Maar dan komt er een hongerige 

kikker op zo’n struik af en vangt 

achter elkaar die vliegjes. 

Hij kan ze gemakkelijk vinden als ze 

hun lichtje laten schijnen. 

Het kan dus gebeuren dat een kikker 

zich echt helemaal klem eet aan die 

vuurvliegjes. 

En dan gebeurt er iets unieks. 

Zachtjes gaat de kikker ook een 

beetje licht geven. 

Die luminescentie stoffen van de 

vuurvliegjes zorgen ervoor dat de 

kikker ook gaat stralen. 

Dat is toch wel heel bijzonder dacht 

ik, want er zit een prachtig beeld in. 

Als een mens zich intensief met de 

Gods Woord bezighoudt zou het best 

kunnen zijn dat die gelovige ook een 

beetje gaat stralen omdat ie zo vol is 

van Gods liefde en genade. 

Waar het hart vol van is, stroomt de 

mond van over, toch? 

Je kunt zo verblijd worden als je 

leest hoe groot de Heere God is en 

hoe Hij zo minutieus een schitterend 

plan uitwerkt om de mens te redden 

en dat ik daar ook bij mag horen. 

De rust en vrede die dat geeft gaat 

inderdaad alle verstand te boven, 

daar kun je met je menselijke 

snapvermogen niet bij (Joh. 14:27 en 

Fil. 4:7) 

Dat er dan een positieve uitstraling 

van zo’n gelovige uit kan gaan is 

begrijpelijk. 

Prachtig toch dat de Heere God 

zulke unieke voorbeelden geeft in 

Zijn wonderbare schepping? 

 
 
 


