Wandelen in het
voetspoor van Jezus
Krak... krak. Ze zit met een takje haar tanden te
poetsen. Wat? Met een takje? Ik denk dat jij
vanmorgen gewoon met een tandenborstel je
tanden gepoetst hebt. Dit meisje, Pendo, heeft
geen tandenborstel. Ze poetst haar tanden elke
dag met een stukje hout.
Ze woont in een modderhutje dat ergens in
Afrika staat. Als Pendo haar tanden aan het
poetsen is, hoort ze haar moeder roepen. “Wil
je water gaan halen voor de thee?” Pendo pakt
de oranje emmer en loopt over het zandpad
naar de waterput. Net als anders kijkt ze naar
de sporen in het zand. Vandaag ziet ze de
sporen van een kudde geiten en verderop die
van een hyena. Ze had zijn gehuil wel gehoord
toen ze gisterenavond op haar matje lag.
Hé, daar is een spoor van een koe en ernaast
ziet ze voetafdrukken. Sommigen met slippers
en veel met blote voeten.
Pendo loopt verder naar de waterput. Wat is dat
nu voor spoor? Grote strepen, allemaal in een
regelmatig patroon. Het lijken fietsbanden, maar dan veel groter. Pendo weet het ineens. Het
is een auto. Vlug holt ze naar de waterput. En ja hoor, daar vlakbij staat een grote grijze
auto. Er komen mensen uit. Pendo moet lachen. Sommigen zijn helemaal wit. En moet je die
man zien, hij heeft haren op zijn gezicht. De vrouw heeft lang wit haar. Pendo heeft zoiets
nog nooit gezien. In het dorp heeft iedereen kort haar. En het is altijd zwart. Wat zijn deze
mensen wit. Maar gelukkig, er komen ook een paar mensen uit de auto die dezelfde kleur als
Pendo hebben en iedereen praat zijn of haar eigen taal. De gasten nodigen de mensen uit
om te komen luisteren naar een verhaal en om liederen te zingen. Pendo brengt zo snel als
ze kan het water naar huis en vraagt aan haar moeder of ze weg mag.
De bezoekers vertellen ook over de Heere Jezus. Pendo heeft nog nooit van die man
gehoord. Er staan verhalen over Hem in een dik boek, de Bijbel. Pendo heeft veel vragen als
ze naar huis gaat en thuis praat ze met haar moeder over wat ze gehoord heeft. Ze ziet de
sporen in het zand niet zo goed, want ze is in gedachten verzonken.
Het is een tijd later. Pendo loopt weer naar de waterput. Alleen heeft ze dit keer een zere
buik. Ze kijkt naar de lucht. Knalblauw. Er komt weer geen regen. Een paar maanden
geleden hebben ze gezaaid, maar de regens komen maar niet. De grond blijft droog en kaal.
Pendo loopt te denken. Haar vader is weg. Hij is naar de stad gegaan om werk te vinden,
maar hij is nog niet teruggekomen. Zij en haar moeder en broertje zitten zonder eten. De
buren ook. Mistroostig kijkt Pendo om zich heen. Ineens hoor ze een geluid. “Toet toet!”
Waar komt het vandaan? Er is geen dier dat zo’n geluid maakt. Het is een auto. Dezelfde
grijze als de vorige keer. Pendo holt erachter aan. Zouden die witte mensen teruggekomen
zijn?
Midden in het dorp stopt de auto.
Pendo wacht. Haar bruine ogen kijken terwijl haar maag knort. Vandaag zitten er maar twee
mensen in de auto. Achterin de auto liggen grote witte zakken. De bezoekers willen de

leiders van het dorp zien. Ze praten met elkaar en dan vraagt één van die mensen of er
soms mensen zijn die geen eten hebben. Pendo knikt. Haar buik voelt leeg. Tot haar
verbazing hoort ze dat iedereen die honger heeft een emmer mag brengen. Deze wordt
opgevuld met maïs.
Pendo loopt naar huis. Ze draagt de emmer op haar hoofd. Haar moeder begrijpt niet waar
het eten vandaan komt. Pendo vertelt van de witte mensen. Nodig ze maar uit voor een
kopje thee, zegt haar moeder. Pendo gaat weer over het zandpad. Ze herkent haar eigen
voetstappen in het zand. Gelukkig, de auto is er nog. Even later zitten ze op kleine krukjes, in
het modderhutje. Pendo’s moeder heeft allerlei vragen. Waar komen ze vandaan en waarom
hebben ze eten gekregen? Dan vertelt één van de gasten een verhaal. Als je bij de rivier
loopt en de sporen van een olifant ziet, zijn die heel duidelijk. Je ziet waar de olifant heen
gegaan is en kunt de sporen volgen. Als er een eend naast loopt, zie je maar hele kleine
sporen. Toen de Heere Jezus op aarde liep, maakte Hij indruk op mensen. Ze liepen Hem
achterna. Ze volgden Zijn voetstappen. Hij deed dingen anders, en leerde om te geven. Hij
gaf Zichzelf. Mensen uit Nederland hebben geld gegeven om voor jullie eten te kopen. Zij
volgen de Heere Jezus.
Wij volgen Hem ook na. In de Bijbel lezen we over Hem en over Zijn Vader. Pendo en haar
moeder luisteren heel stilletjes. Ze hebben veel om over na te denken.
Pendo bestaat echt. Ze poetst nog steeds haar tanden met een stukje hout en ze woont in
Oost-Afrika. Ze weet nu wie de Heere Jezus is... Weet jij het ook? Wil jij ook in Zijn
voetsporen wandelen?

