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D
aan zit op de bank met een boekje. Een boekje met 
wilde dieren erin. Dat heeft hij van school gekregen. 
In zijn klas gaat het deze maand over wilde dieren. 
‘Is het een mooi boekje, Daan?’ vraagt mam. Ze gaat 

naast Daan op de bank zitten. Daan knikt en 
zegt: ‘Kijk deze dan! Echt eng!’ Hij laat een 

plaatje zien van een krokodil. ‘Volgende 
week komen papa en ik in jou klas 

kijken, hè?’ Daan knikt blij! 
‘Hoeveel nachtjes slapen 

nog?’ vraagt hij.  ‘Even 
denken’, zegt mam, 

‘het is nu zaterdag.’ 

Ze telt met haar 
vingers. Een… 
twee… drie… 
vier…  ‘Nog 
vier nachtjes.’ ‘Is 
dat veel?’  ‘Nee 

hoor lieverd. 
Voor je het 
weet is het 
zover.’ 

‘Oh kijk mam, wat is dit?’ Daan wijst in zijn boek naar een 
dier met scherpe tanden.  ‘Dat is een tijger.’ ‘Het lijkt wel 
een poes.’ Mam lacht en zegt: ‘Ja maar dan wel een hele 
grote!’ ‘Kan hij niet op schoot?’ vraagt Daan. Nu moet 
mam nog harder lachen. ‘Dat zal ik maar niet doen, nee. 
Dan ben je gelijk zo plat als een dubbeltje.’ ‘Is deze poes 
nog zwaarder dan oma?’ ‘Foei Daan! Dat mag je niet zeg-
gen!’ Daan ziet dat mam een beetje lacht. ‘Waarom niet, 
?’ vraagt hij. ‘Wat staat er op de volgende bladzijde?’ zegt 
mam snel. Daan slaat de bladzijde om. ‘Wow een haai! 
Heeft u die weleens gezien in het echt?’ ‘Nee gelukkig 
niet’, zegt mam. ‘Ik zou dan hard wegzwemmen, hoor. En 
jij?’ ‘Ik kom u dan wel redden’, zegt Daan stoer. ‘Poeh, ge-
lukkig zeg!’ 

Op de volgende bladzijde staat een slang. ‘Bah, een 
slang!’ Daan trekt een vies gezicht. ‘Van het paradijs!’ 
‘Wat deed de slang in het paradijs?’ vraagt mam. 
‘Tegen Eva praten’, antwoordt Daan. ‘Wat zei hij 
dan?’ ‘Hij vertelde leugens.’ ‘Dat klopt, jongen.’ 
‘Een slang is eng, hè mam?’ ‘Ja jongen, heel eng.’ 
Mam geeft Daan een aai over zijn hoofd.  

BEESTENBENDE OP SCHOOL 1. Wilde dieren

Jacomijn Kramer maakte een werkje 
voor de vakantie.

1. Pak een A4
2. Kies een tekst uit de Bijbel die je mooi vindt.
3. Schrijf de tekst op in dubbele letters.
4. Trek lijnen met een liniaal om elke letter
5. Maak bochtjes in de letter en verbind ze met 

de lijnen
6. Kleur de lijnen met een of meer kleuren in
7. Kleur de letters met tegengestelde kleuren in.

Hang de tekst op je kamer óf geef het papier aan ie-
mand die ziek is of niet op vakantie kan...  

1. Wat moesten de broers van hun vader Jakob meenemen naar Egypte?
2. Waarom krijgt Benjamin meer dan de andere broers? 

Egypte
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'M
am, wat eten we straks?’ vraagt Daan aan mam. 
‘Vandaag is het zaterdag. Wat eten we dan ook 
alweer altijd?’ ‘Patat!’ roept Daan blij. ‘Dat vind ik 
lekker!’ ‘Hoe kan je dat nou vergeten’, lacht mam. 
‘Hoe laat komt papa thuis?’ vraagt Daan. ‘Papa 

wist het zelf niet zo goed. De baas van papa 
belde gisteravond of hij wilde komen 

werken. Er was iemand ziek. Ik hoop 
rond zes uur.’ ‘Wanneer is dat?’ 

Mam wijst naar de klok en 
zegt: ‘Kijk, de langste 

wijzer moet boven-
aan staan. Snap je?’ 

Daan knikt. ‘En 
de korte wijzer 
onderaan. Als 
dat zo is, dan is 
het zes uur.’ ‘Dat 
is al bijna!’ zegt 
Daan juichend. 

‘Zodra papa 
thuis is, zet ik 
de frituurpan 
aan, goed?’ 

‘Yes!’ zegt Daan. ‘Ik hoop dat dat al heel snel is.’ Mam lacht. 
‘Ga nog maar een paar wilde dieren bekijken in je mooie 
boek. Voor je het weet is papa er!’  
‘Daar komt papa aan!’ roept Daan ineens! Hij rent naar de 
gang en doet de deur voor papa open. ‘Ha vriend! Hoe is 
het?’ zegt papa. Hij tilt Daan op en loopt met hem naar bin-
nen. ‘Papa, we gaan straks patat eten, hè!’ Papa lacht en zegt: 
‘Ja jongen, papa vindt dat ook altijd zo lekker!’ ‘Wilt u mijn 
nieuwe boek zien?’ ‘Rustig aan jongen. Ik heb nog niet eens 
mijn schoenen en jas uitgedaan.’ Hij zet Daan weer op de 
grond. ‘Ik ga vast op de bank zitten, papa.’ Daan rent naar de 
woonkamer. 
‘Papa!?’ roept Daan ongeduldig. ‘Hoelang nog?!’ Daar komt 
papa aan. Hij heeft gelukkig gelijk schone kleren aangetrok-
ken. Hij stinkt altijd een beetje als hij uit zijn werk komt. 
Pap gaat naast hem zitten en zegt: ‘Nou laat me eens kij-
ken. Wat heb je voor een boek?’ ‘Met wilde dieren’, zegt 
Daan. ‘Van school gekregen.’ ‘Is dat niet te eng voor 
jou?’ vraagt papa. ‘Natuurlijk niet’, zegt Daan stoer. 
‘Nog vier nachtjes, hè?’ ‘Ben je dan jarig?’ ‘Nee-hee, 
rara papa, dan is het… iets met avond…’, zegt 
Daan nadenkend. Papa lacht. ‘Bedoel je projec-
tavond?’ ‘Ja dat bedoel ik! U komt toch 
ook?’ ‘Tuurlijk, dat beloof ik!’   

2. Papa

Chrislene Buijs beluisterde een vertel-
cd over Augustinus, uitgegeven door 
Uitgeverij De Ramshoorn.

De cd over Augustinus die ik geluisterd heb,  vond ik erg 
mooi! Daarom wil ik jullie er wat over vertellen.
Augustinus was een jongen die goed kon leren, maar op 
school vond hij het niet leuk, want hij wist alles al, dus hij kreeg 
vaak een pak slaag. Zijn moeder was een christen en zijn vader 
was een heiden. Zijn moeder vertelde vaak over God, maar zijn 
vader vindt het maar onzin.

Hij moest gaan studeren maar dat kon niet want zijn vader had 
te weinig geld. Hij ging naar de burgemeester om geld te le-
nen. De burgemeester gaf Augustinus het geld om te gaan stu-
deren en hij hoefde het niet terug te betalen! Maar in Carthago  

ging hij dobbelen drinken en andere rare spellen 
doen. Hij ging bijna niet meer naar de kerk. Alleen 
om naar een meisje te gaan en haar te ontmoe-
ten.

Zijn moeder bad voor hem of dat hij toch nog be-
keerd mocht worden. Augustinus’ hart bleef on-
rustig. Totdat hij een buurmeisje hoorde zingen: 
Lees je Bijbel. Toen ging hij erover nadenken.

Wat er verder gebeurt in Augustinus’ leven moet 
je zelf maar beluisteren.  AUGUSTINUS?
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'P
ap, zullen we een spelletje doen?’ vraagt Daan 
aan pap als ze uit de kerk komen. Mam is in de 
keuken koffie aan het zetten. Daan vindt de 
zondag altijd zo fijn. Dan is papa lekker heel de 

dag thuis. ‘We gaan eerst even koffie drinken, 
jongen’, zegt pap.’ Mam heeft gisteravond 

een cake gebakken.  Daan holt naar de 
keuken. Hij ziet dat mam de cake 

in plakken aan het snijden is. 
Jammie, denkt hij. Als hij 

terugkomt, heeft hij 
in iedere hand een 

schoteltje met een 
plak cake erop. 
Een voor papa en 
een voor hemzelf. 
‘Kijk pap, lekkere 
cake!’ zegt hij en 
hij zet de scho-
teltjes op tafel. 

Daarna komt  
mam met een  

dienblad binnen. Er staan twee kopjes koffie op en een 
glas limonade. ‘Waar is uw cake?’ vraagt Daan aan mam. 
‘Mama hoeft niet.’ ‘Waarom niet? Vindt u hem niet lek-
ker?’ vraagt Daan. ‘Ben je weer aan de lijn?’ vraagt pap 
aan mam. ‘Lijn? Wat is dat?’ vraagt Daan. Pap moet erg 
lachen. ‘Laat maar, lieverd. Laat papa maar kletsen’, zegt 
mam en ze wuift met haar hand. Ze praten met elkaar 
over de preek.  Daan zegt: ‘Het ging over de slang. De 
enge slang.’ ‘Ja, inderdaad. Een heel enge slang’, zegt 
mam. Pap en mam praten er nog wat over door. 

Daan smult  van zijn cake. Als hij zijn cake op heeft, 
vraagt hij: ‘Gaan we nu een spelletje doen, pap?’ ‘Welk 
spelletje wil je doen?’ vraagt pap. Daan rent naar de 
kast en pakt er het dierenmemoryspel uit en zegt: 
‘Deze!’ Hij laat de doos aan pap zien. ‘Nee, dat 
spel durf ik niet!’ zegt pap. ‘Waarom niet?’ ‘Met 
dat spel win jij altijd’, zegt pap en hij kijkt er 
heel verdrietig bij. ‘Niet huilen, hoor pap’, 
zegt Daan, ‘ik beloof dat ik u ook een keertje 
laat winnen. Goed?’ Nu kijkt papa weer blij. 
‘Gelukkig, kom maar op. Dan durf ik wel.’   

3. Zondag

1. Welke boeken las u toen u 8-12 jaar was?
Vroeger las ik naast boeken die ons ter recensie voor Om Sions Wil werden 
opgestuurd een serie die heette De Vijf,  deze serie ging over een groep 
vrienden die allerlei avonturen beleefde.  Verder  had ik geen specifieke 
voorkeur.

2. Waarom bent u uitgever geworden?
Mijn vader heeft het bedrijf van mijn opa overgenomen, ik ben ermee op-
gegroeid. Mijn vader heeft nooit druk op mij gezet om het bedrijf over 
te nemen. Ruim 15 jaar geleden was de interesse gegroeid en ben ik de 
administratie gaan doen. Van het een kwam het ander: een aantal jaar ge-
leden heb ik het bedrijf overgenomen.

3. Merkt u dat er minder gelezen wordt? 
Jazeker. De oplage, dus het aantal boeken dat we laten drukken van een 
titel, is behoorlijk gezakt. Ook in gesprekken met jongeren en ouderen 
merken we dat er veel minder gelezen wordt.

4. Leest u alle boeken eerst zelf voordat u ze uitgeeft?
We hebben een redactie die alle boeken beoordeelt. Zij bepalen wat we 

Caroliena Quaak heeft 
uitgever Cor de Pater geïnterviewd.

uitgeven. Als uitgever ben ik eindverantwoordelijk.

5. Geeft u ook stripboeken uit? 
We geven bijna geen stripboeken uit. Ik ben er niet op tegen - vo-
rig jaar hebben we een stripboek uitgegeven over het leven van 
Maarten Luther -  maar bij een gewoon boek kan de lezer een eigen 
gedachte vormen die helpt bij het lezen. Dat heb je bij een strip-
boek niet.

6. Wanneer geeft u een boek niet uit?
Als redactie lezen we de manuscripten die ons worden toegestuurd. 
We beoordelen op een aantal punten een verhaal.  Bij kinderboeken 
en boeken voor tieners bepalen we onder andere of het herkenbaar 
is voor de lezer en of er actie/snelheid in een verhaal zit. Is het realis-
tisch voor kinderen?

7. Leest u ook weleens meisjesboeken?
Vroeger, als ik een goed boek kreeg, ook al was het een meisjes-
boek, dan las ik het. Tegenwoordig doe ik het voor mijn werk.  

je graag?
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D
aan komt uit school en ploft op de bank neer. Hij 
begint gelijk enthousiast te vertellen over wat hij al-
lemaal beleefd heeft op school. ‘Wacht even, Daan’, 
zegt mam, ‘ik schenk eerst even wat te drinken in en 

dan mag je alles vertellen.’ Ze loopt naar de 
keuken. Daan praat gewoon verder. Als ze 

terugkomt, houdt ze een dienblad vast 
met een glas limonade erop en een 

speculaasje. Ook staat er een 
kopje koffie op voor mam 

zelf. Ze zet de dien-
blad op tafel neer 

en gaat naast Daan 
op de bank zitten. 
‘Zo, vertel me nu 
maar eens rustig 
wat je vandaag 
allemaal gedaan 
hebt op school’ 
‘Wilde dieren 

gemaakt’, zegt  
Daan met een 
grijns. ‘Echt 

waar? Is dat niet eng?’ 
Daan schudt zijn hoofd. ‘Mam, hoeveel nachtjes slapen 
nog?’  ‘Hoe bedoel je?’ ‘Nou, tot die avond!’ ‘O, jij bedoelt 
tot de projectavond?’ Mam steekt twee vingers in de 
lucht. ‘Twee!’ roept Daan blij. ‘Je hebt er echt zin in, hè 
jongen’, zegt mam lachend. ‘Ja, want u en papa komen’, 
zegt Daan trots. Mam geeft Daan een knuffel. ‘Zullen we 
weer even in mijn nieuwe boek kijken?’  ‘Heel even dan’, 
zegt mam, ‘ik ga zo met het eten beginnen.’ Daan pakt 
zijn boek en begint erin te bladeren. Een slang… een 
panda… een beer. ‘Oh kijk, ome Piet!’ zegt Daan ineens. 
‘Ome Piet?’ ‘Ja kijk!’ Daan wijst naar een grote gorilla. 
Mam schiet in de lach. ‘Is dat ome Piet?’ ‘Ja ome Piet is 
toch ook heel sterk?’  ‘Ja dat is waar’, knikt mam. Daan 
springt van de bank en doet net alsof hij iets zwaars 
optilt. ‘Hij kan mij zo de lucht in tillen!’ ‘Ja, maar dat 
kan papa toch ook? Lijkt papa dan ook op een aap?’ 
vraagt mam. 
Daan kijkt nog eens goed naar het plaatje van de 
gorilla. Uiteindelijk zegt hij: ‘Een beetje. Maar 
de gorilla lijkt toch meer op ome Piet. ’ Mam 
zucht héél diep. ‘O gelukkig, want anders was 
ik met een aap getrouwd!’   

4. Nog twee nachtjes slapen

Dit nummer van Om Sions Wil heeft als 
thema ‘De Tien Geboden’. Gerbert van den 
Hoorn (9) beantwoordt een paar vragen. 

Opgepakt?
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1.  Lang geleden heeft de HEERE deze ge-
boden aan Mozes gegeven. Waarom 
zijn ze nog steeds belangrijk voor ons?

 Want zonder de wet zouden we nog meer ver-
keerde dingen doen.

2.  Zijn er geboden die voor kinderen niet 
gelden?

 Nee, want kinderen mogen ook niet stelen en 
niet liegen bijvoorbeeld. De top van de pira-
mide is het ergst, maar daaronder vallen nog 
meer andere zonden.

3.  De rijke jongeling deed alles wat de 
Heere God vroeg. Wat miste hij, en wat 

kunnen wij daarvan leren?
 Hij miste de liefde tot God; dat je, al leef je nog 

zo goed, ook liefde tot God nodig hebt en je 
afkeert van aardse dingen. 

4.  Bij Genesis 44 kun je een gebod zetten. 
Welke? 

 Het achtste  gebod: gij zult niet stelen.

5.  Stel … jij wordt beschuldigt van dief-
stal, maar je hebt het niet gedaan. Hoe 
moet je dan reageren?

 Rustig blijven en het uitpraten en bidden 
tot God om uitkomst. 

Gerbert van den Hoorn
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'D
aan kom je eten?’ vraagt mam en ze zet onder-
tussen de laatste pan op tafel. Daan doet zijn 
boek over de wilde dieren dicht, loopt naar de 
tafel en gaat zitten. Wat ruikt hij daar? Hij kijkt in 

de pannen die op tafel staan. ‘Bleeeh, dat lust 
ik niet.’ Mam zucht. Pap die al aan tafel zit, 

vouwt de krant dicht. Hij kijkt ook in 
de pannen en zegt: ‘Wat heb je toch 

weer lekker gekookt, vrouw. 
Heerlijk! Kijk dan Daan, 

een lekkere gehaktbal.’ 
Daan trekt een vies 

gezicht. ‘Lust ik niet!’ 
‘Je wilt toch groot 
en sterk worden?’ 
zegt mam die on-
dertussen ook is 
gaan zitten. ‘Pap 
is toch al groot 
en sterk’, zegt 

Daan. ‘Hoe be-
doel je?’  ‘Nou, 
waarom moet 

pap dan nog eten?’ Pap schiet in de lach en zegt: ‘Anders 
ben ik bang dat jij sterker wordt dan ik.’ ‘Kom op, Daan’, 
zegt mam, ‘niet zo ondankbaar. Je mag blij zijn dat we 
elke dag te eten hebben.’ Daan zucht. ‘Oké mam…’  

Hij denkt ineens aan een filmpje die hij op school ge-
zien heeft. ‘Een giraf heeft een heel lange nek, hè?’ 
zegt hij. ‘Ja’, zegt pap, ‘en weet je ook waarom? ‘Ja’, 
knikt Daan, ‘voor de snoepjes.’ ‘Voor de snoepjes?’ 
vraagt mam.  ‘Wat heeft die lange nek met snoepjes te 
maken?’ ‘Daarmee kan de giraf snoepjes uit de boom 
eten!’ ‘Heeft de juf dat verteld?’ vraagt mam. ‘Daar heb 
ik echt nog nooit wat gehoord. Een giraf die snoepjes 
uit een boom eet.’ ‘Zo’n boom zou jij ook wel willen 
zeker, Daan?’ lacht pap. Daan vindt het niet leuk dat 
ze hem niet geloven. Hij weet zeker dat de juf dat 
verteld heeft.  Daarom zegt hij: ‘Jullie zullen het 
nog wel zien.’ 

‘Als er echt zo’n boom bestaan’, zegt papa, 
‘plant ik hem hier in de tuin.’ ‘Jippie!’ roept 
Daan. ‘Echt waar, papa? ‘Echt waar! En nu 
gaan we bidden...’  

5. Aan tafel

Ieder jaar verschijnen er veel mooie boeken voor jou, die gaan 
over het werk van de Heere.  In Denk & Doe willen we een paar 
van die nieuwe boeken bespreken. Jij kunt daarbij helpen. Hoe?

Stuur ons een mailtje (redactie@omsionswil.nl ) met 
een titel, bijvoorbeeld: William, de slavenjongen 
(Gebr. Koster), of: Haar Benny (Uitgeverij Mes). Vertel 
waarom jij dat boek graag wilt lezen en daarover in 
Denk & Doe wilt schrijven. Vergeet niet je adres en je 
leeftijd te vermelden. Wie weet krijg jij het boek dat 
je heel graag wilt lezen dan wel via de post!  

Help jij meer?

van Augustinus
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Doe:
Tolle lege. Tolle lege. Neem en lees. Neem 
en lees. Volg de raad van het meisje in de 

tuin bij Augustinus op. Open elke dag bid-
dend je Bijbel! Vraag of de Heere ook jouw 

zonden wil vergeven om Jezus’ wil.
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'D
aan is net uit school. Hij en mam zitten gezellig sa-
men aan de keukentafel wat te drinken. ‘Nog één 
nachtje slapen, hè mam!’ zegt Daan. ‘Ja lieverd, nog 
maar één nacht slapen, dan is het zover!’ Daan steekt 

één vinger omhoog. ‘Jippie! Nog maar een!’ ‘Vind 
je het leuk dat pap en ik op  school komen kij-

ken?’  Daan knikt hevig. Mam vraagt wat 
Daan allemaal gemaakt heeft voor de 

projectavond. ‘Dat is geheim’, 
zegt Daan. ‘Geheim? ‘Mag 

ik het niet weten?’ Daan 
schudt zijn hoofd. 

‘Kun je niet alvast 
één dingetje ver-
klappen? Fluister 
het maar in mijn 
oor’, zegt mam. 
Ze buigt zich 
naar Daan toe 
en houdt haar 

oor dichtbij zijn 
mond. Daan is 
niet van plan 

het te verklappen. Hij slaat zijn handen voor zijn mond. 
Mam lacht. ‘Nee hoor jongen, dat hoeft ook niet. Ik laat me 
gewoon verrassen.’ 
Daan weet niet goed wat dat woord betekent. ‘Verrassen? 
Wat is dat?’ ‘Nou, net als dat je bijvoorbeeld een cadeautje 
krijgt en je weet nog niet wat erin zit.’ ‘Krijg ik een cadeau?’ 
vraagt Daan opgewonden. Mama moet lachen. ‘Misschien 
krijg je morgenavond wel een cadeau op school.’ Daan 
hoopt dat hij morgenavond een zakje chips mee naar huis 
krijgt. ‘Ik weet denk al wat je krijgt, Daan’, lacht mam. ‘Wat 
dan?’ ‘Een banaan! Net als een aap. Er zijn vast ook apen te 
zien morgen.’ Daan schudt heel hard zijn hoofd. ‘Apen eten 
helemaal geen bananen. Dat heeft de juf vertelt. Dat is 
slecht voor ze. Ook voor mij denk ik, daarom heb ik liever 
chips.’ ‘Ja dat dacht ik al’, zegt mam lachend. 

Daan denkt nog even aan het verhaal over de aap dat 
de juf heeft vertelt. Dan kijkt hij naar mam. ‘U lijkt wel 
een beetje op een aap. U heeft ook een staart. Hij 
wijst naar mams paardenstaart. ‘Daarom mag u de 
banaan wel hebben als ik er eentje krijg.’ Nu moet 
mam heel hard lachen. ‘Wat ben je toch beren-
leuk!’  

6. Het is bijna zover

niet meer thuis woont
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Doe:
Als een bruidspaar trouwt, zijn er mensen bij. Dat zijn getuigen. De 
profeet Maleachi schrijft over de Heere. Hij is Getuige als een man en 
een vrouw elkaar trouw beloven. Wat is dat een bemoediging voor 
het bruidspaar! Jij bent ook getuige als je in de trouwdienst aanwe-
zig bent. Daarover gaat de oplossing van de puzzel …! 

AMBTENAAR
BRUID
BRUIDEGOM
BRUIDSBOEKET
BRUILOFT
DRINKEN
ETEN
FAMILIE
FEEST
FOTOGRAAF

GASTEN
GETUIGE
PAK
STROPDAS
TAART
TROUWAUTO
TROUWEN
TROUWJURK
UITNODIGING
VRIENDEN

B R U I L O F T S E E F

T R O U W A U T O P W I

R G U L S T R O P D A S

O E E I L I M A F J B K

U T E M D I T A A R T J

W U N E T S A G U N G E

J I D I U R B I T U I G

U G N I G I D O N T I U

R E E O N E D N E I R V

K E T Z G D R I N K E N

I O E O J T R O U W E N

F A M B T E N A A R N T
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D
aan is net uit school. Ze hebben vanmorgen alles klaar-
gezet voor de projectavond. Vanavond is het eindelijk 
zover. Hij heeft er zo’n zin in! ‘Zal ik knakworstjes ma-
ken?’ vraagt mam aan Daan, ‘Je hebt vast hard gewerkt 

op school vandaag.’ ‘Oh lekker! Heel graag!’ zegt 
Daan. Hij wrijft over zijn buik. ‘Wil jij vast de 

borden en zo op tafel zetten, dan zal ik de 
knakworstjes even opwarmen’, vraagt 

mam. Daan vertelt ondertus-
sen enthousiast wat hij die 

woensdagochtend alle-
maal gedaan heeft op 

school. Maar hij ver-
telt niet alles, want 
sommige dingen 
moeten nog ge-
heim blijven.  

Net als mam 
naar de keuken 

wil lopen, gaat 
de telefoon. 

Het is papa. ‘Goedemiddag lieverd, is er iets?’ hoort Daan 
mam zeggen. Normaal belt papa nooit overdag. Daan 
luistert wat mama zegt. ‘Oh… Dat zal hij niet zo leuk vin-
den… Ja, is goed, ik roep hem even. Daan, pap wil jou 
even spreken.’ ‘Mij? Waarom?‘ vraagt Daan. ‘Dat moet hij 
je zelf maar vertellen’, zegt mam. Daan loopt naar mam 
en pakt de telefoon van haar aan. ‘Hallo pap! ‘ zegt hij 
blij. ‘Vanavond is het zover, hè! We hebben echt hard ge-
werkt vanmorgen en…’ ‘Wacht even Daan, ik wil je wat 
vertellen’, zegt pap. Pap vertelt dat hij vanavond niet kan 
komen. Hij heeft onverwachts een vergadering van zijn 
werk waar hij bij moet zijn. 

Daan is er stil van. ‘Daan?’ vraagt papa. ‘Ben je er nog?’ 
‘Maar u heeft het beloofd!’ zegt Daan ineens. ‘Ik weet 
het jongen, papa kan er ook niks aan doen.’ ‘U bent 
een slang! U liegt! U had het beloofd!’ schreeuwt 
Daan door de telefoon. Boos gooit hij de telefoon 
op tafel. Er springen tranen in zijn ogen. Mam 
slaat een arm om Daan heen. Daan schudt de 
arm van zich af en rent boos de trap op naar 
zijn kamer.   

7. Papa belt 
Jozef
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Jacomijn Kramer beluisterde de CD  John 
Paton …zendeling van de machtige God 

(uitgave Excellent Recordings).

John Paton is een zendeling uit Europa die naar 
de eilanden dichtbij Australië gaat. Eerst gaat 
hij naar het eiland Tanna waar de Tannezen wo-
nen. De Tannezen zijn menseneters en stelen 
graag de mooie spullen van John. Als bijna al 
zijn spullen gestolen zijn, geeft de Heere op een 
wonderlijke manier alles weer terug.

Een poosje later komt er een schip om alle 
Tannezen uit te moorden. Er sterven veel mensen. 
Ook dertien van John`s trouwe helpers.

Na een paar jaar gaat John naar een ander eiland 
dicht bij Tanna, Aniwa. Als John daar is, komt er 
een grote droogte. John blijft aanhouden in het 

gebed om water. En wat gebeurt er? Luister dat 
zelf maar!

+ en – punten:
+ duidelijke vertelstem
+ veel informatie over John 

Paton op de binnenkant van 
de CD

+ er worden geen lastige woor-
den gebruikt

+ ik vind het een erg mooie CD, omdat John 
blijft bidden voor de Tannezen ook al haten 
ze hem. Je leert ook veel over het zendings-
werk.

-  geen minpunten 

Jacomijn Kramer
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M
am klopt op Daans kamerdeur, doet de deur open 
en kijkt om het hoekje. ‘Daan, zullen we gaan? De 
projectavond begint om half zes en dat is al bijna.’ 
Daan zit met zijn armen over elkaar op zijn bed. Hij 

haalt zijn schouders. ‘Best.’ Mam gaat naast Daan 
op het bed zitten en slaat een arm om hem 

heen. ‘Ik snap dat je nog een beetje boos 
bent op papa omdat hij niet kan ko-

men.’ Weer haalt Daan zijn schou-
ders op. ‘Weet je nog wat 

ook alweer altijd helpt 
als je je boos voelt?’ 

Daan zegt niks. ‘Nou, 
weet je het nog?’ 
vraagt mam nog 
een keer. ‘Bidden’, 
zegt Daan uitein-
delijk. ‘Juist’, zegt 
mam met een 
lach. ‘Zullen we 

samen bidden 
om een rustig 

hart en een vragen om een mooie avond?’ ‘Best’, zegt Daan 
kortaf. Hij vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht. Mam 
doet hetzelfde en dan begint ze. Ze bidt voor Daan, dat hij 
weer vrede in zijn hart mag voelen. Dat hij met een blij ge-
voel naar de projectavond mag gaan. Ook bidt ze of papa 
toch op de projectavond kan komen. Dat werk niet altijd het 
belangrijkste moet zijn. En dat God weet wat het beste is. 
Als ze klaar is, vraagt Daan blij: ‘Denk u echt dat de Heere dat 
kan?’ ’Tuurlijk, als Hij dat wil wel’, zegt mam. ‘Dus wees ook 
niet teleurgesteld als het niet zo is. Hij doet wat het beste is. 
Ook al is dat niet altijd wat wij graag zouden willen. Ik snap 
dat dat moeilijk is.’ 
Ineens doet Daan zijn ogen weer dicht, vouwt zijn handen 
weer samen en zegt: ‘Heere, wilt U mijn papa vanavond naar 
school brengen? U kunt dat! Dat weet ik zeker! O ja, en 
wilt U tegen papa’s baas zeggen dat werken niet altijd 
hoeft? Dat mijn papa gerust weg kan. Amen.’ Daan kijkt 
mama aan en zegt: ‘U heeft gelijk, mam.’ ‘Waarover 
schat?’ vraagt mam. ‘Dat God mijn hart weer rustig 
kan maken. Ik ben niet meer boos.’ ‘Gelukkig’, lacht 
mam, en ze geeft Daan een dikke knuffel. Dan 
gaan ze samen naar school.   

8. Bidden
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Gerbert van den Hoorn las Sangs vlucht 
naar de vrijheid, van R. Mourits-den Boer 

(uitgave Gebr. Koster). 

D
e Noord-Koreaanse 
Sang en zijn ouders 
worden zoals vele 
christenen vervolgd 

om hun geloof. Nu zijn ze 
naar China gevlucht, maar 
daar blijken ze ook niet 
veilig te zijn. Omdat de 
Bowibu er rondloopt (dat 

is de geheime politie die de gevluchte mensen  
oppakt en terugstuurt naar hun land). Het valt 
niet mee; het geloof in God is bij Sang soms 
klein maar hij houdt vast. Vooral wordt het 
erg voor Sang en zijn moeder als vader door 
de Bowibu wordt opgepakt en hij later hoort 

dat vader naar een strafkamp is gestuurd. God 
heeft hun geloof op de proef gesteld. Sang is 
vaak door het oog van de naald gegaan, maar 
altijd zorgde de Heere. Uiteindelijk zitten Sang 
en zijn moeder in het vliegtuig naar Zuid-Korea. 

Ik vond het een mooi boek waarin naar voren 
komt dat op de momenten wanneer bijna alles 
hopeloos was de Heere zorgt. En dat Sang en zijn 
ouders mochten vasthouden in het geloof. Ook 
op moeilijke ogenblikken. Het is een spannend 
en heel leerzaam boek. Wat wij ervan kunnen le-
ren is dat wij gewoon uit de Bijbel mogen lezen 
en vaak een kleiner geloof hebben dan de ver-
volgde christenen.  

Gerbert van den Hoorn

Het is een spannend 
en heel leerzaam boek
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T
rots loopt Daan met zijn moeder het lokaal in. ‘Kijk 
mam, die heb ik gemaakt!’ zegt hij en hij trekt mam  
mee naar een hoek van het lokaal.  ‘Kijk, die giraf met 
die lange nek’, wijst Daan. ‘Mooi zeg! Helemaal alleen?’  

‘Nee met andere kinderen.’ ‘Knap hoor’, vindt mam. 
‘Sam en Guus hebben de boom gemaakt’, legt 

Daan uit. ‘Ook mooi.’ Mam kijkt eens goed 
naar de boom. ‘Wat hangt daar nou in?’ 

Ze schiet in de lach. ‘Snoepjes!’ 
zegt Daan. ‘Ik zei toch dat een 

giraf snoepjes eet!’ ‘Ja nu 
zie ik het ook.’  ‘Ik vind 

de giraf erg mooi ge-
maakt lieverd’, zegt 
mam nog een 
keer. ‘Ja echt su-
per mooi!’ hoort 
Daan ineens ach-
ter zich. Wat een 
bekende stem! 

Is dat…? Daan 
draait zich op. 
‘Papa! U bent 

er toch!’ Hij vliegt zijn papa om de hals. ‘Wat fijn!’ zegt mam 
en geeft pap een kus. ‘Dat is een verrassing, hè!’ lacht pap. ’Ik 
heb tegen mijn baas gezegd dat ik al een andere afspraak 
had. Een veel belangrijkere!’ En hij geeft Daan een knipoog. 

Die avond brengt pap Daan naar bed. Ze praten nog even 
over deze avond. Over wat ze het leukste vonden en over de 
mooie dingen die ze in de andere klassen gezien hebben. 
Dan zegt Daan: ‘Papa, sorry dat ik u een slang noemde.’ Pap 
slaat een arm om hem heen. ‘Dat was inderdaad niet goed 
van jou. Maar het was ook niet goed van mij om af te bel-
len. Ik had het jou beloofd. Het spijt mij ook.’ Daan geeft pap 
een knuffel. Weet u hoe het komt dat u er was?’ ‘Ja’, zegt pap, 
‘omdat ik mijn andere afspraak afgezegd had.’ ‘Nee hoor.’ Pap 
kijkt hem verbaasd aan. ‘Hoe komt het dan?’ ‘Dat heeft 
de Heere God gedaan’, zegt Daan. ‘Hoezo dan?’  Pap be-
grijpt er niks van. ‘Ik had gevraagd of de Heere God u 
naar school wilde brengen’, legt Daan uit. ‘Echt waar?’  
‘Ja, echt waar’ zegt Daan, ‘wat is de Heere toch goed, 
hè pap!’ ‘Zullen we hem samen ervoor danken?’ 
vraagt pap. Daan knikt en samen danken ze de 
Heere voor deze bijzondere avond. Een avond 
die Daan niet snel zal vergeten!   

9. Projectavond

Denk

Doe

Einde
In januari begint er een nieuw kleuterverhaal!
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D
enk jij weleens aan je doop? Wanneer ben jij 
gedoopt? Vraag aan je vader of moeder of 
jij een doopkaart hebt. Vraag of je hem mag 

zien. Ken jij kinderen uit jouw straat die niet ge-
doopt zijn? Wat kun je voor hen doen? 

E
en evangelist deelde eens een boekje uit zonder woorden. 
In het boekje zaten drie bladzijden: een zwarte, een rode 
en een witte bladzijde.  De evangelist wilde dat iedereen 

de boodschap van dit boekje onthield. Het is een boodschap 
die ook jij kunt begrijpen. 

•  De zwarte bladzijde wijst op mijn en jouw zonden. Daardoor 
verdienen wij de eeuwige dood. 

•  De rode bladzijde wijst op het bloed van de Heere Jezus 
Christus dat de zonden wegneemt. 

•  De witte bladzijde laat ons zien hoe God ons ziet als we door 
het bloed van de Heere Jezus gewassen zijn. 

Maak ook zo’n boekje en vertel wat dit woordeloze boekje met 
de doop te maken heeft. 
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