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VOORLEESVERHAAL ‘BID VOOR JE VIJAND’
“Hee, stelletje eieren!” Jos kijkt op van de stoeprand waar hij op
balanceert. “Niks terugzeggen”, waarschuwt Nick. Zijn adem
komt in wolkjes uit zijn mond. Nick en Jos lopen altijd samen
naar school toe. Ze wonen in dezelfde straat. Jos kijkt de zes
langsfietsende jongens na. Allemaal roepen ze om de beurt iets
lelijks tegen hen vanachter hun dikke sjaals. “Allemaal uit groep
7”, zegt Jos. Hij kent sommige namen wel. Hij ziet Sven en
Hermi en die met de gele jas is Bas. “Laten we goed oppassen
na school”, zegt Nick. “Ik wil niet weer met stenen bekogeld
worden.” Jos zucht. Vorige week had een zware steen die Hermi
naar hen gooide een kras gemaakt op zijn nieuwe fiets. “Was
je vader nog woest over die kras?” vraagt Nick. “Niet echt”, zegt
Jos. “Mijn vader zegt dat er altijd vervelende mensen zullen
zijn. Hij zegt dat we voor hen moeten bidden, dan kunnen ze
veranderen.” “Bas en Hermi veranderen?” zegt Nick ongelovig.
“Dat geloof je zelf toch niet?” Jos haalt zijn schouders op. Hij
weet niet wat hij ervan moet denken. Zou God een pestkop
echt kunnen veranderen? Nick kijkt onder zijn handschoen op
zijn horloge en schrikt. “We zijn bijna te laat. Rennen!”
Die avond ligt Jos in zijn bed en staart naar het plafond. “Lieve
God,” bidt hij, “ik heb een hekel aan
Sven en Hermi en vooral aan Bas. Hij riep vandaag dat Nick
en ik eieren zijn. Maar papa zegt dat U wilt dat wij voor onze
vijanden bidden. Eigenlijk wil ik dat niet. Maar als u hen kunt
veranderen zou dat wel heel fijn zijn.”
De volgende ochtend belt Nick aan. “Jihoeoeoe! Het heeft
gevroren”, roept hij als Jos de deur open
doet en meteen rent hij naar de bevroren plas op de stoep voor
het huis. “Dag mam!” roept Jos.
Nick glijdt ondertussen heen en weer over het laagje ijs. Jos
springt er ook op en bijna vallen ze samen. Ze lachen hard. De
hele weg naar school rennen ze van plas naar plas en glijden
over het ijs. Jos’ vingers zijn koud, maar onder zijn jas heeft hij
het heel warm. Dan suist er iets vlak langs Jos’ neus en spat
tegen het hek van een voortuin uit elkaar. Wat was dat? “Hee,
zachtgekookt ei!” hoort hij. De gele jas van Bas flitst voorbij. “Hij
gooit met eieren”, roept Nick. “Jakkes!” Jos ziet dat Bas zijn
fiets keert en weer op hen af fietst. “Wegwezen”, roept hij tegen
Nick. Bas steekt zijn hand in zijn zak en haalt er een nieuw ei
uit. “Hee ei, moet je een ei?” roept Bas en hij achtervolgt Nick
en Jos.
Jos hoort iets uit elkaar spatten en krijgt wat spetters in zijn nek.
Als hij omkijkt ziet hij dat een ei tegen de lantaarnpaal uit elkaar
gespat is. Hij was bijna door het hele ei geraakt in plaats van
alleen wat klodders op zijn schouder. Bah, die stomme Bas ook
altijd. Dan ziet Jos in zijn ooghoek wat geels op straat vallen.
Hij draait zich helemaal om en ziet nog net hoe de fiets onder
Bas uitglijdt en Bas met zijn gezicht de stoeprand raakt.
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kijkt naar Nick. Als ze nu naar school rennen,
zijn ze mooi van die vervelende Bas af. Dan
kijkt Jos naar Bas. Die staat heel langzaam op.
Zijn neus bloedt hard. En hij houdt zijn handen
voor zich, omdat ze zijn geschaafd. Aarzelend loopt
Jos naar Bas toe, maar die wordt boos. “Ga weg”, zegt hij. Jos
ziet het bloed van Bas’ neus druppen. “Ga weg, ei. Heb ik iets
van je aan ofzo?” Bas klinkt boos, maar Jos ziet dat hij op zijn
benen staat te trillen. “Je bloedt”, zegt Nick, die naast Jos is
komen staan. “Best wel flink, het drupt op je jas.” Bas kijkt naar
beneden. Jos ziet dat hij bijna moet huilen. “Mijn enkel doet
ook zeer”, jammert Bas. “Ik kan niet lopen.” “Wij helpen wel”, zegt
Jos en voordat hij het weet, heeft hij zijn arm om het middel
van Bas geslagen en hinkt Bas met een arm om zijn schouders
naast hem. Nick pakt de fiets van Bas. Het stuur zit raar. “Wat is
dat plakspul aan je jas?” vraagt Jos. “De andere eieren”, zegt Bas
zacht. “Ze zijn allemaal in mijn zak geplet.” Samen lopen ze zo
naar school. Het is gelukkig niet ver meer.
Als ze bij school aankomen zijn er al een paar kinderen van het
plein naar binnen gerend om de meester te waarschuwen. De
meester zet Bas op een stoel in het kantoor en juf Larissa belt
de ouders van Bas. “Bedankt jongens”, zegt de meester tegen
Jos en Nick. “Goed gedaan. Ga nu maar naar jullie klas.”
’s Avonds in bed bedenkt Jos dat hij het nu niet moeilijk meer
vindt om voor Bas te bidden. Bas is de hele dag niet meer op
school geweest. “Here God, wilt u zorgen dat het goed komt
met Bas?” bidt Jos.

Als Jos en Nick de volgende ochtend op het schoolplein
komen, zien ze Bas in een andere jas tussen een groep
kinderen staan. Er zit een wit doekje met een pleister
vastgeplakt over zijn neus. Iedereen wil het zien. Jos en Nick
staan aan de rand van de groep. “Doet dat zeer, een gebroken
neus?” vraagt Hermi. “Heel zeer”, zegt Bas. “Ik moest gillen toen
de dokter hem rechtzette.” De kinderen om hem heen kijken
met diep respect naar het witte doekje. “Doet je voet nog zeer?”
vraagt Jos hardop. Hermi’s hoofd schiet hun kant op. “Hou je
kop, ei”, scheldt hij. Maar Bas doet net of hij Hermi niet gehoord
heeft. “Een beetje nog, maar ik kan er weer op lopen”, zegt hij.
“Nog bedankt – voor gisteren.” Nick graait in zijn broekzak en
houdt dan zijn hand op. “Hier is je fietssleutel. Ik was bang dat
je fiets anders gejat zou worden.” Bas pakt de sleutel aan. “Mijn
vader heeft het stuur weer rechtgezet”, zegt hij. Dan gaat de
schoolbel. Als ze zich allemaal tegelijk door de deuropening de
warme hal in persen, zegt Bas zachtjes: “En sorry van die eieren.”
Als Jos en Nick verbaasd omkijken, loopt Bas al weg naar het
lokaal van groep 7. Nick en Jos kijken elkaar aan. Hoorden
ze dat nou goed? Dan zegt Jos: “Ik geloof dat we een vijand
minder hebben.”

Jos staat stokstijf stil. Bas is echt hard gevallen. Hij kreunt en
komt niet overeind. “Net goed. Kom op, rennen”, zegt Nick. Jos
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Uitleg bij het verhaal
De Here Jezus zegt in de Bijbel: ‘Heb je vijanden lief en bid voor
wie jullie vervolgen.’ (Matteüs 5:44)
Voor kinderen is vijanden wellicht een groot woord. Maar
misschien kennen ze het wel uit Bijbelverhalen of uit het
nieuws. In de Bijbel vecht het volk van God bijvoorbeeld vaak
tegen vijanden die niet in de Here God geloven. Een vijand is
iemand die je kwaad doet, of iemand die er niet op uit is om
je te helpen. In meer dan vijftig landen worden christenen
vervolgd. Hun vijanden willen niets weten van de Here Jezus.
Ze pesten en mishandelen de mensen die wel christen zijn.
Soms zetten ze hen zelfs gevangen, of bedreigen ze hen met
de dood. In deze kindermap vragen we gebed voor vervolgde
christenen, maar ook voor hun vijanden.
Bid voor je vijand
Je kunt je voorstellen dat het moeilijk is om te bidden voor
iemand die jou slecht behandelt. Maar wat als deze persoon de
Here Jezus leert kennen? Misschien gaat hij anderen dan juist
goed behandelen. Denk maar eens aan het verhaal van Saulus
(Handelingen 8 en 9) die eerst christenen vervolgde, maar later
zelf christen werd. Of denk aan het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan (Lucas 10:30-37), waarin de Samaritaanse man zijn
vijand hielp. Bidden jullie samen dat mensen die christenen
vervolgen daarmee zullen stoppen? Bid ook dat zij net als
Saulus de Here Jezus leren kennen.

Verwerkingen en oplossingen
U kunt de verwerkingen die hieronder worden
genoemd downloaden via de website. De
oplossingen staan hieronder.
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Kruiswoordpuzzel: Een moeilijk gebed
Antwoorden horizontaal:
Antwoorden verticaal:
1. Larissa
2. Stoeprand
3. Bidden
5. Nick
4. Veranderen
7. Alleen
6. Vijand
8. Boos
9. Fiets
9. Fietssleutel
10. Gebroken
11. Rennen
13. Bedankt
12. Trillen
14. Spetters
13. Bas
15. Geel
16. Enkel
18. Eieren
17. Zes
Bid voor je vijand, maak vrienden
Verbind de letters, Letterpuzzel en Letterpuzzel Eerste
letter
Bid voor je vijand
Rebus
En ik zeg jullie: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen. (Matteüs 5:44)
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