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Hoofdstuk 1 

De HemelDe HemelDe HemelDe Hemel        

 

it verhaal speelt zich lange tijd geleden, ergens hoog in de hemel af. 

Maar waar is de hemel eigenlijk?  Om zomaar hemel te zeggen, dat is niet 

gemakkelijk. 

Niemand weet waar de hemel is. 

Hoewel…. 

De hemel ligt tussen oost en west en tussen zuid en noord. 

Daar, juist in het midden, daar ligt de hemel. 

De ontoegankelijke doorgang voor de mens, wie dan ook, arm of rijk, slecht of goed. 

De hemel is gewoon voor niemand, alleen voor hen, die Hij toelaat. 

Daar in het middelpunt, daar ligt een Koninkrijk, dat vele malen groter is dan hier op aarde. 

Men kan de grootte ervan niet meten of vergelijken met welk koninkrijk dan ook hier op aarde. 

Zelfs de schoonheid is niet te evenaren met die van de hemel. 

Het heeft een naam, niet zomaar een naam, maar een naam die zelfs niet op aarde te vinden is. 

Het Koninkrijk heet SHAMAYIM. 

Ook de troon is heel anders; men zegt ook wel eens dat de troon zo groot als het koninkrijk zelf 

is. 

En Hij die op de troon zit, is door niemand gezien, alleen enkele engelen bedekken voortdurend 

Zijn aangezicht. 

Zijn gewaad reikt tot aan Zijn voeten, met een kleur die op aarde niet te vinden is. 

Zijn borst is omgord met een gouden gordel en Zijn Haren en Hoofd zijn als wol, zo wit als 

sneeuw. 

En Zijn ogen zijn als een vuurvlam. 

Van tijd tot tijd, als Hij verre reizen onderneemt, zijn er altijd enkele engelen die Hem 

vergezellen. 

Maar dan, zet Hij zich neder op een planeet waar Hij uitzicht heeft over alles wat Hij geschapen 

heeft en plaatst Zijn voeten op een blauwe planeet. Deze gebruikt Hij vaak als voetbank. 

Dan gebeurt er iets heel ongewoon, de engelen beginnen plots te zingen. 

Eerst komt er een hoge toon, dan een lage, dan zingen ze allen tezamen: 

‘Ere zij aan Hem. 

Ere aan God.’ 

DDDD    
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Ze zingen het met een toon die zacht en liefdevol klinkt en over het hele heelal hoorbaar is. 

Hij luistert met vreugde en blijdschap. 

ÿ‘Nog nooit heeft iemand zo mooi gezongen!’ zegt Hij. ‘Vanaf heden noem Ik jullie engelen der 

muziek.’ 

Nederig buigen de engelen zich en zingen voor Hem een nog mooier muziekstuk. 

Het klinkt op zijn minst eens zo mooi als het eerste. 

Hij sluit even Zijn ogen, legt Zich neder en luistert naar de muziek die betoverend en mooi klinkt 

over heel de hemel. 

De engelen zingen en zingen zonder ophouden ter ere van Hem. 

Terwijl de engelen zingen, ziet men de sterren helderder glinsteren; het lijkt wel of ze 

meeluisteren. 

Zo, nu weten jullie wat de hemel is. 

En hoe groot het er is. 

En Wie er heerst. 

En wie Hem vergezelt, als er wordt gezongen. 

En wie er van muziek houdt. 

- 
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VVVV    

Hoofdstuk 2 

Het symfonieorkestHet symfonieorkestHet symfonieorkestHet symfonieorkest        

 

anaf de troon die hoog boven alles staat, ziet Hij heel vaak engelen bij elkaar 

komen. 

Op dat belangrijk ogenblik, waarop Hij zich zo verheugt, ziet Hij vierduizend 

engelen, 

tweeduizend vrouwen en tweeduizend mannen, elk met een instrument in hun hand. 

De één met een gitaar, de ander met een viool, weer een ander met een fluit; zo zijn er 

vierduizend verschillende soorten instrumenten. 

Eigenlijk zijn het er veel meer, zoals bijvoorbeeld de engelenharp, die alleen gebruikt wordt bij 

heel uitzonderlijke gelegenheden, zoals bij de prijsuitreiking voor uitmuntendheid 

of bij een heel uitzonderlijke daad. Hij staat juist in het midden van het symfonieorkest.  

Die vierduizend engelen vormen eigenlijk een orkest, een symfonieorkest. 

Er zijn ook prachtige zangers en zangeressen die met verheven stemmen hemelse muziek zingen. 

Er wordt voortdurend gespeeld, het lijkt wel of er geen einde aan dat muziekspelen komt.  

Ook is er geen gebrek aan prachtige dansers en danseressen met een goed gevoel voor ritme. 

Ze dansen zo lenig en sierlijk bij het horen van de hemelse muziek; niemand kan de 

beweeglijkheid en schoonheid van hun dans evenaren. 

Niet ver van de orkestzaal verwijderd, gebeuren soms dingen die men zeker niet kan overzien. 

Het zijn de kinderen die omringd zijn door engelen, eigenlijk zijn het hun beschermengelen. 

Men hoort de vreugde van kindergelach. Ze springen en dansen bij het horen van de 

overheerlijke hemelmuziek. 

De vreugde van de engelen, ze lachen om de blijdschap van de kindertjes. 

Heel vaak gebeurt het wel eens dat de engelen de verleiding niet kunnen weerstaan om met de 

kindertjes te springen en te dansen. 

Och, de vreugde en het geluk zijn gewoon te groot voor hun allen. 

Ook bij Hem is er vreugde. Zijn vreugde is zo groot dat Zijn heerlijkheid helderder schijnt over  

Zijn  hele hemelrijk . 

Er gebeuren ook vaak gekke dingen. 

Denk maar niet dat er nooit iets gebeurt in de hemel, er gebeuren zelfs dingen die wij voor 

onmogelijk houden. 
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Er zijn ook zoveel dingen die wij als mens onmogelijk kunnen uitleggen, omdat wij er nog nooit 

zijn geweest. 

Er zijn zelfs zoveel kleuren, die hier op aarde niet te zien zijn; één ervan heb ik per toeval 

gehoord van een engel die ik in mijn droom heb gezien. 

Hij heeft mij de betekenis ervan bekend gemaakt, iets dat ik niet mag verraden. 

Maar ik mag wel de naam van de kleur bekend maken, hij heet pliciaxa. 

Het klinkt vreemd, maar die kleur bestaat echt in de hemel, maar op deze aarde nog niet. 

Het zicht in de hemel ziet er eindeloos prachtig uit, het is een lust voor de ogen. 

En wat de naam van één ieder betreft, het klinkt als muziek in de oren. 

De betekenis ervan weet alleen Hij die hem draagt en die hem gegeven heeft. 

Telkens als Hij hun roept, slaat hun hart sneller en lachen ze van vreugde. 

Het is een vreugde die door één ieder wordt uitgeschreeuwd bij het horen van Zijn stem.   

Maar,  over gekke dingen gesproken, er zijn twee kindertjes die nog geen namen hebben 

gekregen. 

Telkens als er gefeest wordt, verdwijnen ze uit de menigte. 

Bij ieder feest gebeurt dat, zodat Hij nooit de kans krijgt om hun beide een naam te geven. 

Zo verstrijken de tijden en de eeuwen, zodat ze zonder naam blijven in de hemel. 

- 
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EEEE    

Hoofdstuk 3 

Broer en zusBroer en zusBroer en zusBroer en zus    

 

rgens tussen de grote menigte zijn er enkelen die toch iets meer bijzonder zijn 

dan sommige anderen, hoewel ze nog geen naam hebben. 

Heel vaak doen ze zo geheimzinnig, niemand weet waarom. 

Hun verdwijning tussen de vele andere kindertjes gebeurt steeds in het grootste 

geheim. 

Ze sluipen zachtjes, zodat er niemand ook maar iets van hun afwezigheid merkt. 

Soms doen ze ook of ze uitgeput zijn, of vermoeid van al dat springen en dansen. 

De kindertjes waar ik het over heb, zijn broer en zus. 

Ze zijn haast niet van mekaar te scheiden. 

Waar de één gaat, gaat de ander mee. 

Maar het gekke ervan is, ze gaan telkens hand in hand. 

Het gebeurt heel zelden dat ze van mekaar gescheiden zijn. 

Ergens tussen het grote koor en de muziekzaal gaan ze vaak  samen om zich in stilte af te 

zonderen, weg van al dat feestelijk gedoe. 

Maar dan op zeker moment merkt het meisje dat de jongen stiller is dan gewoonlijk. 

Zij merkt al heel snel dat haar broer stiller is dan normaal en kijkt hem vreemd aan. 

‘Wat is er, voel jij je niet lekker?’ vraagt ze. 

Het jongetje geeft geen antwoord, er heerst een lange stilte. 

Het meisje krijgt medelijden. 

Zij plaatst haar arm op zijn schouder en zegt: 

‘Zeg, herinner jij je onze laatste reis nog?’ 

Het meisje dat heel vaak vrolijk is, probeert hem tot vrolijke gedachten te brengen. 

‘Zeg, zou je er vandaag ook willen zijn, daar waar we toen samen vrolijk aan het dansen waren? 

Op die ene planeet, je weet wel welke ik bedoel.’ zegt ze. 

De jongen met zijn hoofd een beetje geheven, geeft een zwakke glimlach als teken. 

Hij kijkt haar aan. 

‘Meen je dat echt?’ vraagt het jongetje lachend. 

‘Ja!’ lacht ze bij het zien van zijn vrolijkheid. 

‘Laten wij het wagen, ze schenken ons vandaag toch geen aandacht. Trouwens, ze weten niet 

eens dat wij hier zijn. Wie zal ons vandaag hinderen?’ 



 

 

Hand in hand staan ze samen recht,

weg van al de andere feestmaker

Als ze ongeveer voorbij de duizendste planeet verwijder

planeet tegen, die wel duizenden kleuren heeft.

Iedere kleur geeft een onbekend

En al de geluiden samen vormen betoverende tonen,

Vaak landen ze er om te rusten,

hun oren klinken. 

Eigenlijk is dat hun geheime planeet die ze rustplaneet noemen.

De geluiden klinken er zo mooi,

Maar ja, er is zoveel moois te zien,

planeten die er zijn.  

Och, eigenlijk maakt het voor hun niets uit,

Ze genieten eerst van de ene, dan weer van 

Zo gaat het iedere keer, ze krijgen van het wonder maar niet
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Hand in hand staan ze samen recht, spreiden hun vleugels en weg zijn ze, hoog in de hemel ver 

ere feestmakers. 

Als ze ongeveer voorbij de duizendste planeet verwijderd zijn, komen ze een

die wel duizenden kleuren heeft. 

geeft een onbekend geluid. 

vormen betoverende tonen, die zacht en rustgevend

om te rusten, maar vooral om naar de geluiden te luisteren

planeet die ze rustplaneet noemen. 

er zo mooi, dat ze er willen blijven. 

zoveel moois te zien, dat ze  moeilijk een keuze kunnen maken 

eigenlijk maakt het voor hun niets uit, ze zijn allemaal even mooi. 

dan weer van de andere. 

krijgen van het wonder maar niet genoeg. 

- 

hoog in de hemel ver 

komen ze een nog vreemdere 

zacht en rustgevend zijn. 

luisteren die als muziek in 

een keuze kunnen maken tussen al de 
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MMMM    

Hoofdstuk 4 

Het heelalHet heelalHet heelalHet heelal    

 

aar dan, op een bepaald tijdstip, heel onverwachts, ver weg in de 

ruimte tussen al de sterren en de planeten, ziet iemand die met Zijn 

voeten op de aarde rust twee engeltjes bewegen. 

Hij ziet iets bewegen tussen al de sterren die voor ons mensen niet 

te tellen zijn. 

Het zijn twee levens die van links naar rechts vliegen, van boven naar beneden en dan weer van 

links naar rechts. 

Het zijn bewegingen die Hem zeer vreemd lijken. 

‘Wel, wat een vreemde ster,’ denkt Hij, ‘die moet ik van naderbij zien.’ 

Met een diepe blik die oneindig ver reikt, volgt Hij al hun bewegingen. 

Maar dan… 

‘Hé,’ denkt Hij bij Zichzelf, ‘maar natuurlijk, Ik weet wie het zijn.’ 

Zoals jullie reeds weten, zijn het de onafscheidelijke broer en zus. 

Terwijl Hij hun blijft gadeslaan, vliegen ze steeds hoger en hoger, dan weer trager dan weer 

sneller. 

‘Moet je kijken,’ zegt het meisje dat nog steeds niet genoeg van het wonder krijgt, ‘kijk die 

planeet naast die gele ster, die kennen wij nog niet.’ 

‘Hé, wij hebben alweer een nieuwe ster ontdekt!’ roept het jongetje. 

Maar Hij die alles ziet en hoort, moet erom lachen. 

‘Is dat niet prachtig,’ vraagt het meisje, ‘dat er zoveel moois te zien is?’ 

Het is net of de vreugde maar niet ophoudt en dat er iedere dag steeds weer nieuwe sterren 

bijkomen. 

Hij, met Zijn voeten op de aarde, roept de twee kindertjes naar zich toe. 

‘Hallo broer en zus, kom tot Mij!’  

Bij het horen van Zijn stem, kloppen hun harten sneller van vreugde. 

Ze staken het zoeken naar nieuwe sterren en planeten. 

Ze keren om en vliegen naar Hem toe. 

Terwijl ze naar Hem toevliegen, zingen ze een lied dat alleen voor Hem is. 

Dat lied hebben ze lang geleden speciaal voor Hem gemaakt. 

Met een luide kinderstem zingen ze door heel het universum: 



 

 

‘Hij is onze Vader, 

Hij is onze Vriend, 

Hij is onze beste Kindervriend…

Hij groet hun en dankt hun voor het mooie lied.

Wat broer en zus heel blij maa

Maar, Hij is nog steeds niet vergeten dat ze no

Lange tijd dacht Hij aan niets anders dan

Maar het is niet gemakkelijk h

De kindertjes zien Hem vaak de sterretjes tellen

geteld heeft. 

Hij kent zelfs de kleinste ster. 

Iedere ster heeft een naam. 

Maar, wat zeker niet vergeten mag worden

kent. 

Zijn wijsheid is met niets te vergelijken.

Dan kijkt Hij hun aan met een glimlach die niet te beschrijven is
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indervriend…’ 

voor het mooie lied. 

akt, is Zijn oneindige vriendschap die Hij hen g

niet vergeten dat ze nog geen naam hebben in de hemel.

niets anders dan aan een naam voor hun. 

Maar het is niet gemakkelijk hen die naam te geven die bij hen past. 

De kindertjes zien Hem vaak de sterretjes tellen en dan zijn ze verbaasd over 

 

wat zeker niet vergeten mag worden, is dat Hij ieder kind en iedere engel één voor één 

Zijn wijsheid is met niets te vergelijken. 

met een glimlach die niet te beschrijven is, er heerst een klein

- 

hen geeft. 

g geen naam hebben in de hemel. 

over hoe Hij ze allen 

engel één voor één 

er heerst een kleine stilte. 
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VVVV    

Hoofdstuk 5 

De ontmoetingDe ontmoetingDe ontmoetingDe ontmoeting    

 

ertel Mij eens,’ vraagt Hij, ‘waarom zijn jullie zo vrolijk?’ 

‘En waarom zijn jullie niet bij al je vriendjes?’ 

Droevig kijkt het jongentje Hem aan, met zijn hoofd naar beneden gebogen. 

Eigenlijk voelt hij zich toch een beetje schuldig dat hij inderdaad niet met zijn 

vriendjes aan het spelen is. 

Hij durft Hem haast niet aan te kijken. 

Het meisje dat steeds vreugdevol is, houdt veel van Hem, ook al weet zij dat haar vriendjes toch 

belangrijk zijn. Ze antwoordt met blijde stem: ‘Wel, omdat wij zoveel moois zien met onze 

ogen! Wij krijgen er niet genoeg van.’ 

Het jongetje, nog steeds met een schuldig gevoel, durft Hem niet aan te kijken. 

‘Kom, hoofd omhoog!’ lacht Hij het jongetje toe. ‘Ik heb iets wat jullie zeker zal opvrolijken.’ 

De twee kindertjes kijken elkander nieuwsgierig aan. 

‘Ben Jij dan niet boos op ons?’ vraagt het jongetje. 

‘Wel neen, helemaal niet!’ glimlacht Hij. 

‘Ik geef jullie zelfs een groot geschenk, jullie mogen het zelf kiezen. 

Noem maar een geschenk, waar jullie zo echt naar verlangen. 

Wat het ook moge zijn, het maakt niet uit. 

Al is het een ster, Ik zal het jullie geven.’ 

Het meisje lacht uit dankbaarheid, maar plots begint het jongetje te huilen. 

Verbaasd kijkt Hij het jongetje aan. 

‘Wat krijgen we nu?’ vraagt Hij, ‘Jullie zijn best vreemd hoor! De één lacht, terwijl de ander 

huilt om hetzelfde geschenk. Als dat geen wonder is!’ lacht Hij bij de gedachte. 

Nog steeds weten de kindertjes geen antwoord te geven. 

‘Wel, Ik wacht nog steeds op jullie antwoord. Wat zal het zijn?’ 

Weer heerst er een stilte. 

Broer en zus durven geen antwoord te geven op Zijn vraag. 

Dan antwoordt het jongetje heel blijmoedig: 

‘Wij willen daarheen waar het zeer blauw is, daar waar Je voeten op rusten.’ 

Verbaasd kijkt Hij hun aan. 
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‘Ja, daar is het waar wij heen willen, want wij hebben gezien dat Je voeten er niet vanaf wijken. 

En ook zag ik dat Je af en toe een traan laat, waarbij ik mij lange tijd heb afgevraagd,waarom Je 

zo verdrietig bent.’ 

‘Nu, Ik ben er even stil van hoe jullie dat gezien hebben!’ zegt Hij. 

Glimlachend en liefdevol kijkt Hij hun aan. 

Dan vertelt het meisje plots: ‘Ook ik heb gezien hoe verdrietig Je was toen Je hoofd gebogen 

naar dat blauwe ding keek. En toen hoorde ik Jou zeggen, het is volbracht en toen Je dat gezegd 

had, hoorde ik Jou zo hard lachen. Iedereen in de hemel hoorde Jou lachen, zelfs de dieren 

maakten vreemde geluiden, deze waren overal hoorbaar. Zelfs de sterren glinsterden heviger en 

mooier als nooit tevoren. Overal in de hemel was het heel anders.’   

Hij was even verbaasd bij zoveel antwoorden. 

- 
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JJJJ    

Hoofdstuk 6 

AviAviAviAvi    

                                                       

a, ook ik heb gezien dat Jij er grote zorg voor draagt.’ vertelt het jongetje. 

Dan kijkt Hij hun met een eindeloze liefde aan. 

‘Dat jullie zo wijs zijn en dingen niet vergeten, dat spreekt tot Mijn 

verbeelding.’ 

‘Weten jullie dat datgene waar Mijn voeten op rusten aarde heet? Deze aarde heb Ik lief!’ vertelt 

Hij. 

‘Het is iets heel bijzonders voor Mij! Ik heb Mijn leven ervoor gegeven, voor vele mensen. 

Wel, Ik heb het jullie beloofd, het zij zo, jullie krijgen je zin. 

Mijn dierbare blauwe voetbank die aarde heet, mogen jullie heel diep gaan verkennen.’ 

De kindertjes huppelen en springen van geluk voor het geschenk dat hun gegeven wordt. 

‘Maar jullie zijn niet alleen, er is namelijk nog iemand die met jullie meegaat.’ 

De nieuwsgierigheid houdt de kindertjes even stil. 

‘Wel, wie is het?’ vraagt het meisje. 

‘Zijn naam is Avi.’ vertelt Hij, ‘Avi is een engel en tevens bewaker van de hemelse poort. 

Hij zal jullie begeleiden en ook beschermen. 

En Ik, van Mijn kant heb nog een verrassing voor jullie. 

Jullie mogen er als mensen leven, maar jullie moeten wel jullie vleugels achterwege laten, die 

behoren hier in de hemel. 

Trouwens, op aarde horen zulke dingen niet, ze zullen jullie hinderen. 

O ja, en er is nog iets, kijk heel aandachtig!’ 

De kindertjes kijken zoals Hij heeft bevolen en zien hoe Hij Zijn Hand naar de sterren reikt en 

twee heldere lichtjes in Zijn handen neemt. 

‘Kijk goed naar het licht in Mijn Hand!’ 

De kindertjes kijken vol bewondering, want eigenlijk zijn het niet zomaar twee lichtjes, maar 

twee pareltjes die nog helderder schijnen dan de  sterretjes aan de hemel. 

Dan, als wonder boven wonder, beginnen de parels een gedaante aan te nemen. 

‘Moet je kijken!’ roepen de kindertjes verbaasd, ‘De ene heeft het gezicht van een vrouw, de 

andere van een man.’ 

‘Dat hebben jullie goed gezien!’ antwoordt Hij, ‘Vergeet nooit hun gezichten! Want daar waar 

jullie heengaan, zullen jullie hun ontmoeten. Ooit zullen ze bewoners van de hemel zijn.’ 
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Op dat ogenblik horen de kindertjes gedonder. Dan, even later, zien ze een flits. 

Plots landt een engel voor hun voeten. 

Daar hij onverwachts komt, doen de kindertjes enkele stappen achterwaarts. 

‘Hallo, ik ben Avi, de bewaker van de hemelse poort.’ lacht de engel hun toe. 

‘Ik ben het die jullie beschermt en ook begeleidt, daar waar jullie ook maar zijn.’ 

De kindertjes blijven hem even verbaasd aankijken. 

Ze kennen vele engelen, van oost tot west en van noord tot zuid. 

Maar iemand zo groot als hij hebben ze nog nooit ontmoet. 

Zijn vleugels zijn zo wit als sneeuw en zo groot als zijn hele lichaam. Zijn ogen schijnen zo 

helder als het sterrenlicht. 

‘Schrik maar niet hoor, ik ben jullie vriend.’ 

‘Zeg, weten jullie dat er nooit iemand als jullie de mogelijkheid heeft om daarheen te gaan, daar 

waar jullie naartoe willen?’ 

‘Jullie zijn bij Hem in goede aarde gevallen, zoals ze dat op aarde zeggen.’ 

Avi moet om zijn eigen grappen lachen en eigenlijk vindt hij dat best leuk. 

De kindertjes snappen niets van Avi’s grappen. 

Maar toch voelen ze duidelijk een oprechte vriendschap uit Avi groeien, een vriendschap die 

steeds hechter zal worden. 

Dan richt Avi zich tot Hem, knielt en zegt: ‘Heer ik ben er klaar voor.’ 

Vervolgens buigt Avi zich dieper en neemt nederig afscheid van Hem. 

Hij, nog steeds met Zijn voeten rustend op de aarde, knikt even met Zijn hoofd en lacht hun allen 

vredig toe. 

‘Kom op mijn rug zitten,’ beveelt Avi de kindertjes, ‘en houd jullie goed vast, want de reis zal 

snel en boeiend zijn!’ 

De kindertjes doen wat Avi hun heeft bevolen. 

Als dank en met een glimlach op hun gezicht, zingen de kindertjes het lied dat ze alleen voor 

Hem zingen: 

‘Hij is onze Vader, Hij is onze Vriend, Hij is onze beste Kindervriend.’ 

Avi spreidt zijn vleugels en zoals de bliksem uit de hemel komt, verdwijnt hij naar de aarde. 

En weg zijn ze… 

Hij, met Zijn voeten nog steeds op de aarde, glimlacht hun lange tijd toe, doch in Zijn Hart voelt 

Hij een groot verdriet. 

‘Het ga jullie goed, maar wees vooral waakzaam. 

Een veilige thuiskomst!’ 



 

 

Dat waren woorden van waarschuwing

Maar ach, Avi is reeds te ver weg om

Tijdens de vlucht naar de aarde 

hartelijk om lachen. 

Met een onmetelijke snelheid vliegt hij 

naar zijn bestemming op de blauwe planeet.

‘Kijk daar, net voor de planeet met 

ringen. 

Weten jullie, er zijn gewoon teveel planeten om jullie alles te laten zien,

jullie eens veel meer zullen zien dan dit alles!’

Zonder ook maar één ogenblik te vertragen,

dan voorheen. 

‘Kijk daar, recht voor ons, wij

Geleidelijk aan vertraagt Avi en 

open plek om te landen. 

Vanuit de verre hoogte ziet hij

‘Maar, wat is dat? Dat kan toch niet.

Plots… ‘Wat is dat?’ denkt hij. 
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waarschuwing, bezorgdheid en bescherming tegelijkertijd.

ver weg om Zijn woorden te horen. 

Tijdens de vlucht naar de aarde hoort Avi de kindertjes schreeuwen van vreugde 

onmetelijke snelheid vliegt hij zelfs sneller dan het licht tussen de 

op de blauwe planeet.  

t met de vier manen, daar zie je de rode planeet met wel duize

gewoon teveel planeten om jullie alles te laten zien, maar ik beloof julli

zien dan dit alles!’ 

Zonder ook maar één ogenblik te vertragen, voelen de kindertjes de snelheid heviger

wij  zijn er bijna!’ roept Avi.  

en met zijn scherpe blik  die onmetelijk ver reik

iet hij een groot bos met prachtige dieren die vrij rond lopen.

t kan toch niet.’ 

t hij.  

bezorgdheid en bescherming tegelijkertijd. 

ndertjes schreeuwen van vreugde en hij moet  er 

de sterren en planeten 

rode planeet met wel duizenden 

maar ik beloof jullie dat 

voelen de kindertjes de snelheid heviger en heviger 

ver reikt, zoekt hij een 

vrij rond lopen. 
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Alles is zo vreemd, de dieren zijn zo onrustig. 

‘Daar, vlak voor het bos is een open veld, dat lijkt mij gunstig om te landen’ denkt hij en hij 

landt zachtjes. 

Eenmaal geland, kijken de kindertjes naar de mooie omgeving. 

‘Hoe mooi is het hier!’ zegt het meisje vol bewondering. 

De kindertjes zetten zich in het gras om even tot rust te komen en kijken om zich heen. 

Na een tijd gerust te hebben, zegt Avi: ‘Ga maar tot vlak voor het bos, strek jullie benen en 

geniet van de omgeving.’ 

‘Dat is een goed idee!’ antwoordt het meisje en weg zijn ze, rennend tot vlak voor het bos zoals 

Avi hun had bevolen. 

Eenmaal voor het bos kijken ze heel verbaasd naar de bomen. 

‘Moet je kijken,’ zegt het meisje, ‘de bomen zien er vreemd uit. En alles is hier zo stil…’                     

- 
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JJJJ    

Hoofdstuk 7 

De schimDe schimDe schimDe schim    

     

a, alles is hier zo groot en groen.’ merkt het jongetje op. 

Voor de kindertjes is dit de eerste keer dat ze het bos van dichtbij zien en de 

omgeving lijkt  hen wonderbaarlijk mooi. 

Inmiddels heeft Avi de omgeving verkend en het gesprek van de kindertjes 

heeft hij met zijn scherp gehoor kunnen opnemen.  

‘Dat zijn bomen.’ lacht Avi. 

Plots wordt hun aandacht door een onzichtbaar sissend geluid verstoord.  

Avi kijkt verschrikt om zich heen. 

Waakzaam en klaar voor het onbekende kijkt hij van links naar rechts. 

Met een onzichtbare woede denkt Avi een schim gezien te hebben, waar hij van huivert; een 

schim die hem spottend toekijkt, een schim die hem gewoon blijft toelachen.  

‘Dat kan hij toch niet zijn die ik denk dat hij is.’ denkt Avi. 

‘Neen, dat kan niet zijn. 

Trouwens, hij zag er heel anders uit.’ 

Om de kinderen niet ongerust te maken, doet hij net of er niets aan de hand is. 

Dan kijkt Avi nogmaals met zijn sterke blik door het bos en ziet dat het leven in het bos 

verstoord is. 

Al de dieren gedragen zich heel vreemd; eigenlijk is hun gedrag zeer angstig voor iets dat ze niet 

kunnen zien. 

Toch voelen de dieren duidelijk dat er ergens gevaar dreigt.  

Alles is zo levenloos, iets heeft de dieren hun levenslust doen verdwijnen. 

Nogmaals kijkt Avi in het rond en ziet een schim die zich weer snel door het bos beweegt. 

De kindertjes die niets van Avi’s houding merken, voelen toch iets vreemds in hun omgeving. 

Plots, door zijn scherpe blik die ver kan reiken, ziet Avi nog net iemand met zwarte vleugels als 

van een vleermuis in het niets verdwijnen. 

Dan ziet het jongetje dat Avi zijn vleugels langzaam begint te spreiden, 

alsof hij wil strijden. 

‘Wat kijk je zo vreemd?’ vraagt het jongetje, ‘Is er iets?’ 

‘O, neen hoor, wees maar niet bezorgd, ik kijk alleen maar wat rond.’ 
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Avi tracht de kindertjes gerust te stellen, maar weet dat de kindertjes toch iets vreemds gemerkt 

hebben. 

Vanaf dat ogenblik weet hij dat de schim zeker zal terug keren en dat hij dubbel zo waakzaam 

moet zijn. 

‘Kom, laten wij samen in het gras zitten, daar voor die grote rots en vertel mij van jullie 

planeten, die jullie in de hemel gezien hebben.’ 

Avi tracht enkele fijne ogenblikken met de kindertjes door te brengen, want als bewaker van de 

hemel ziet hij zelden kindertjes om zich heen. 

Ze praten en praten zonder ophouden. 

Eerst vertelt het meisje van de muziek die ze iedere dag horen en hoe vrolijk ze erop dansen. 

Dan vertelt het jongetje over de planeten en sterren die ze vaak samen ontdekken.  

Avi luistert heel aandachtig naar hun verhalen die zeer boeiend klinken. 

‘Zo, nu is het jou beurt!’ zegt het jongetje. 

‘Nu, mijn taak is de hemel te beschermen en alles wat niet in de hemel hoort, moet ik 

verwijderen, dat is alles. Het is iets wat ik graag doe.’ 

Bij het luisteren naar Avi’s verhaal voelen de kindertjes dat hun ogen zich beginnen te sluiten. 

Ondanks hun vermoeidheid proberen ze hun ogen zolang mogelijk open te houden. 

Dan verschijnen de eerste sterren aan de hemel… 

- 

                                               

 



 

 
  

18 

HHHH    

Hoofdstuk 8 

De nachtrustDe nachtrustDe nachtrustDe nachtrust    

 

et wordt langzaam donker en de sterren aan de hemel schijnen zo helder 

als nooit tevoren. 

‘Het lijkt wel dag.’ zegt Avi. 

‘Zeg kinderen, zou het niet leuk zijn om hier onder de sterrenhemel te 

blijven overnachten? Het is warm en er is geen zuchtje wind;  het is gewoon heerlijk, vinden 

jullie niet?’ 

‘Ja, dat moet heerlijk zijn, voor de eerste maal op de aarde onder de sterren te slapen.’ antwoordt 

het meisje. 

‘Maar wie waakt over ons als wij allen slapen?’ vraagt het jongetje. 

‘Wees niet ongerust, ik neem jullie onder mijn hoede zoals ik Hem beloofd heb.’ 

De kindertjes leggen zich neder en met hun blikken naar de sterren gericht, vertellen ze verhalen 

over hun tijd in de hemel. 

Ze praten en praten zonder ophouden over mooie dingen, als waren ze nog maar net gebeurd. 

Ze spreken over grappige dingen waar ze zelfs hard om moeten lachen. 

Avi luistert heel aandachtig naar hun verhalen; zelfs hij moet er hartelijk om lachen. 

Niemand merkt op dat ogenblik dat de ogen van het jongetje zich langzaam beginnen te sluiten. 

Zijn vermoeidheid werd door het lachen lang uitgesteld, maar uiteindelijk geeft hij zich toch 

gewonnen.  

Nadat het jongetje in slaap is gevallen, probeert het meisje uit verveling de sterren in de hemel te 

tellen, 1,2,3,4,5,6….. Ook zij verliest de strijd en nog voordat zij het merkt, zijn  haar ogen dicht. 

Vermoeid liggen ze beide in een diepe slaap, net zoals in de hemel. 

Inmiddels is het middernacht en Avi voelt een gevaar dat zeer dichtbij is en dat maar niet wil 

verdwijnen. 

Met zijn ogen zeer wijd open ziet hij wazige dingen die langzaam voor zijn ogen voorbij lopen 

en ook hoort hij duidelijk hoe velen spottend met hem lachen. 

Het lijken wel duizenden en nog eens duizenden met vuur in hun ogen en hun adem ruikt naar 

zwavel. 

Dan verdwijnen ze zomaar in het niets. 

Het enige wat hij duidelijk hoort, is een sissend geluid dat van dichtbij te horen is. 

Dan, als wonder boven wonder, verdwijnt ook dat in het niets. 
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Zo waakzaam als hij is, spreidt hij zijn vleugels, klaar om te strijden als een leeuw als dat echt 

nodig zou zijn. 

Onvermoeid waakt hij in de stille omgeving over de kindertjes, de hele nacht, zonder ook maar 

een teken van vermoeidheid te tonen. 

Intussen zet Avi zich op de rots neder en probeert zich dingen te herinneren die lang geleden in 

de hemel zijn gebeurd. 

Hij denkt aan de strijd die hij lang geleden heeft gevoerd. 

Maar de schim met zijn sissend geluid kan hij zich maar moeilijk herinneren. 

‘Wie heeft er nu vleugels als een vleermuis?’ denkt Avi.  

Gelukkig heeft de schim hun die avond ongemoeid gelaten. 

Maar de waakzaamheid van Avi zwakt niet af, daar hij weet dat de kindertjes voor Hem zeer 

belangrijk zijn. 

Avi kijkt naar de hemel en ziet de sterren glinsteren alsof ze tot hem willen spreken.  

Voor hem is het duidelijk dat in de hemel alles onder Zijn hoede is en dat hij zich duidelijk geen 

zorgen hoeft te maken. 

De sterren spreken met hun helderheid, met een rust die in de hemel aanwezig is. 

Zo weet Avi dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, alles is er zoals het hoort. 

Er heerst vrede, maar vooral veel vreugde. 

 

Een nieuwe dag breekt aan. 

Geen zuchtje wind te bekennen… 

Avi voelt de warme stralen van de zon over zijn lichaam strelen. 

De eerste die wakker wordt, is het jongetje. 

Met uitgestrekte armen en voeten geeuwt hij als nooit tevoren. 

Net op dat ogenblik ontwaakt ook het meisje en zij doet net wat haar broer gedaan heeft. 

Avi lacht bij het zien hoe de kinderen ontwaken. 

‘Goedemorgen, vinden jullie dit geen prachtige ochtend? 

Al de vogels fluiten, de zon schijnt; het is gewoon een prachtige dag .’ 

Eigenlijk meende Avi iets heel anders, maar hij wilde de kindertjes niet ongerust maken. 

‘Ja,’ antwoordt het jongetje, ‘ik heb er honger van gekregen.’ 

‘Ja, ik ook!’ zegt het meisje, ‘Laten wij wat eten.’ 

De honger van de kindertjes is zo groot, dat zelfs Avi hun maag hoort grommen. 

‘Mijn lieve kindertjes, zien jullie die weg daar net voor het bos? 

Dat is het pad dat dwars door het bos gaat; dat is de weg die jullie moeten bewandelen. 



 

 

Aan het einde van de weg zullen er enkelen zijn die  jullie ga

ik ken hun vriendschap.’ 

‘Maar, moeten wij die hele weg hel

‘Wees niet bezorgd, al zien jullie mij niet,

Ga nu en volg het pad. Het leid

En laat jullie vooral niet door wie dan ook verleiden

afleiden. Hebben jullie dat begrepen?’

Het klonk als een bevel, maar Avi vermoed

Vol goede moed volgen de kindertjes hun weg,

wachten. 

Na lange tijd het pad te hebben gevolgd

Eigenlijk is het de honger die hun 

‘Komt hier dan geen einde aan d

Dan, door het knakken van een tak,

‘Niet omkijken!’ zegt het jongetje,

Plots, verschrikt door een vreemde taal,

Al snel zijn ze hun honger vergeten 
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zullen er enkelen zijn die  jullie gaan verzorgen. V

hele weg helemaal alleen gaan, zonder jou erbij?’ vraag

al zien jullie mij niet, toch ben ik niet ver van jullie verwijderd.

et leidt jullie naar de plek waar jullie moeten zijn. 

niet door wie dan ook verleiden. Laat je ook niet door éé

begrepen?’ 

maar Avi vermoedde dat het gevaar heel dicht zat te loeren.

kindertjes hun weg, hand in hand, op zoek naar 

het pad te hebben gevolgd, voelen ze hun benen haast niet meer.

hun wandeltocht moeilijk maakt. 

Komt hier dan geen einde aan deze lange weg?’ grommelt het jongetje, ‘H

van een tak, kijkt het meisje om zich heen. 

het jongetje, ‘Avi heeft het ons verboden!’ 

verschrikt door een vreemde taal, houden de kindertjes elkaars handjes stevig

e hun honger vergeten en lopen ze wat sneller hun pad door het bos.

verzorgen. Vertrouw hen maar, 

?’ vraagt het meisje. 

toch ben ik niet ver van jullie verwijderd. 

 

één of ander geluid 

t te loeren. 

zoek naar diegenen die op hen 

voelen ze hun benen haast niet meer. 

‘H ij lijkt wel eindeloos.’ 

handjes steviger vast. 

door het bos. 
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Dan, verschrikt door een gedaante die plots voor hun staat, blijven ze stokstijf staan, verstijfd 

door de angst, want zoiets hebben ze nog nooit gezien. 

De vreemde doet een diepe buiging en heel beleefd wil hij zichzelf voorstellen. 

Maar dan, voordat hij ook maar iets kan zeggen, verdwijnt hij in het niets en laat een kreet van 

woede achter. 

‘Zag jij ook wat ik zag?’ vraagt het meisje. 

‘Het leek wel of hij voor iemand op de vlucht was. 

Zijn kleed was helemaal gescheurd. Is dat niet vreemd? 

Zijn vleugels zagen er helemaal zwart uit en hij heeft geen haar op zijn hoofd. 

En zijn gezicht, zoiets heb ik nog nooit gezien!’ 

‘Ik ben heel blij dat hij verdwenen is.’ zegt het jongetje. 

‘Kom, laten wij onze weg volgen zoals Avi het ons heeft bevolen,’ zegt het meisje, ‘want de man 

met de zwarte vleugels bezorgt mij een vreemd gevoel.’ 

‘Weet je wat,’ zegt het jongetje, ‘als wij het lied zingen dat wij in de hemel altijd voor Hem 

zingen, dan hebben wij ook geen vreemd gevoel meer.’ 

‘Ja, dat is een goed idee!’ zegt het meisje, ‘dat ik daar zelf niet aan dacht!’ 

Vrolijk volgen ze al zingend hun weg.          

- 
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Het lammetjeHet lammetjeHet lammetjeHet lammetje    

 

et gekke aan dit lied is, dat plots de angst verdwijnt. 

‘Hij is onze Vader, 

Hij is onze Vriend, 

Hij is onze beste Kindervriend.’ 

Na meerdere malen het lied vrolijk te hebben gezongen, bereiken ze eindelijk het einde van het 

bos. 

Bij hun aankomst zijn ze al snel de man zonder haar en met de zwarte vleugels vergeten. 

‘Kijk daar, ik zie dat daar het pad eindigt!’ zegt het meisje. 

‘En…hé,  kijk daar achter die dikke boom, daar zie ik iets heel liefs bewegen.’ 

‘Waar? Ik zie niets!’ zegt de jongen. 

‘Het is intussen daar tussen de struiken in gelopen, kijk, zie je de struiken bewegen?’  

‘Ja, nu zie ik het ook,’ zegt het jongentje, ‘kijk het is een lammetje!’ 

Huppelend rent het dier snel naar de kindertjes toe. 

‘Kijk eens hoe snel het naar ons toe rent, net alsof het ons al kent!’ roept het jongetje. 

Al snel begint het lam de handen van de kindertjes te likken en toont zo zijn vriendschap voor 

hun beiden. 

Meteen voelen ze een hechte vriendschap groeien voor het lam. 

Het jongetje knielt neder en streelt over de kop van het lam. 

‘Iets zegt mij dat ik jou al altijd heb gekend.’ vertelt het jongetje. 

Terwijl het jongetje het lam in zijn armen neemt, kijkt het meisje wat rond. 

‘Wat vreemd, moet je daar eens kijken, daar staat een huisje in deze verlaten omgeving. 

Zouden daar mensen in wonen?’ 

Het jongetje heeft alleen aandacht voor het lam. ‘O, wat zei je ook weer?’ vraagt hij. 

‘Daar, tussen die twee dikke bomen, daar staat een huisje.’ 

‘O ja, nu zie ik het ook.’ zegt het jongetje. 

‘Kom, laten wij wat dichterbij gaan, misschien zijn wij niet alleen.’ 

Heel voorzichtig sluipen ze zo dicht mogelijk naar het huisje, met het lammetje in de armen van 

het jongetje. 

Als ze dicht genoeg genaderd zijn, kijken ze door het raam. Verbaasd zien ze overal dieren vrij 

rond lopen, zoals kippen, konijnen, koeien, schapen, paarden…en nog vele andere dieren. 



 

 

‘Is dat niet vreemd?’ vraagt het meisje,

zien!’ 

‘Er is vast iets niet pluis. Waar zijn ze eigenlijk,

Misschien zijn ze nog ergens in het huis 

jongetje. 

Voorzichtig sluipen ze het huis 

geweest.  

Verschrikt blijven ze staan. 

‘Moet je eens kijken,’ zegt het meisje,

Wat is hier toch aan de hand?  T

Even heerst er een stilte, dan, even later

‘Hoor je dat?’ vraagt het jongetje.

‘Ja, ik hoor duidelijk iemand wenen

‘Hallo, is hier iemand?’ schreeuwt het jongetje.

‘Ja, hier zijn wij,’ roept een vrouwe

De kindertjes doen de enige kast 

Plots schrikken ze hevig wanneer ze zien

voeten met een dikke koord vast

hun niet vreemd voorkomen.  

Ze blijven hun gade slaan. ‘Moet je kijken,

lijken sprekend op hen, die wij in de hemel

Man en vrouw kijken elkander 
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het meisje, ‘De dieren lopen hier vrij rond, maar 

aar zijn ze eigenlijk, als ze hier zouden wonen? I

in het huis en hebben ze ons nog niet zien aankomen

huis binnen, de deur staat helemaal open alsof ze

zegt het meisje, ‘alles ligt hier overhoop, het lijkt wel een warboel.

?  Tafels, stoelen, tassen en bekers, alles ligt op d

even later, horen ze iemand snikken. 

gt het jongetje. 

ik hoor duidelijk iemand wenen.’ zegt het meisje. 

schreeuwt het jongetje. 

een vrouwenstem, ‘wij zijn opgesloten in deze kast.

kast die nog overeind staat open. 

wanneer ze zien dat de mensen die aan handen en 

met een dikke koord vastgebonden zijn, 

 

oet je kijken,’ zegt het meisje, ‘ze 

n, die wij in de hemel gezien hebben.’ 

vrouw kijken elkander verbaasd aan. 

- 

maar er is geen mens te 

? Ik zie niemand. 

n hebben ze ons nog niet zien aankomen.’ zegt het 

ze nooit dicht is 

hier overhoop, het lijkt wel een warboel. 

alles ligt op de grond.’ 

kast.’ 

handen en 
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BevrijdBevrijdBevrijdBevrijd    

 

ij weten niet over wie jullie het hebben, maar we zijn zeer blij dat jullie hier 

zijn.’ 

‘Kom, steek je hand in mijn broekzak en neem er het knipmes uit, zodat je 

ons kan bevrijden.’ zegt de man tegen het jongetje. 

Na hun bevrijding danken de man en de vrouw de kindertjes met tranen in hun ogen. 

‘Waarom huilen jullie, jullie zijn toch vrij?’ 

‘Dat is het niet…’ en ze doen hun verhaal. 

Ze vertellen de  twee kindertjes over de ontvoering van hun eigen kindertjes en over de 

vernielingen die in hun huis werden gedaan. Alles gebeurde in de nacht, zodat niemand het zien 

kon. 

‘Maar vertel ons, wie zijn jullie en vanwaar komen jullie en wie zijn je ouders?’ vraagt de man. 

‘Wij komen uit de hemel.’ vertelt het meisje. 

De man en de vrouw snappen er niets van. 

‘Ik geloof eerder dat jullie verdwaald zijn.’ zegt de man. 

‘Ik denk,’ vertelt de vrouw, ‘dat de honger in hun hoofd heeft geslagen en dat ze vergeten zijn 

wie ze zijn.’ 

‘Kom, ik zal voor jullie iets lekkers bereiden, jullie zien er maar magertjes uit.’ 

Terwijl de man de rommel die de geheimzinnige veroorzaakt heeft opruimt, probeert hij zijn 

verdriet te verbergen. 

Even later, als alles op orde is, gaat hij naar boven en maakt hij de slaapkamer van de kindertjes 

in orde. 

Intussen hebben de kindertjes hun maaltijd verorberd en voelen ze de vriendschap van de lieve 

mensen groeien.  

‘Vertel eens,’ vraagt de man, ‘hoe is jullie naam?’ 

‘Hij noemt ons kindertjes.’ zegt het meisje. 

‘Hij, wie is Hij?’ 

Weer snapt de man er niets van. 

‘Hij met Zijn voeten rustend op de aarde.’ zegt het jongetje. 

De vrouw omhelst de kindertjes en zegt: 

‘Vanaf vandaag zullen wij als ouders voor jullie zorgen, jullie zijn nu onze eigen kindertjes.’ 



 

 

‘En jij,’ zegt de man tegen het jongetje,

‘En jij, lief meisje, zult Bekkie heten.

De kindertjes lachen bij het horen van hun

De man en de vrouw echter laten een traan van verdriet

hun eigen lieve kindertjes. 

Opnieuw vergaat de dag en breekt de nacht aan.

De man en zijn vrouw begeleid

geven hun een dikke nachtzoen.

‘Moge God jullie beschermen en een goede nachtrust geven

‘Dat doet Hij ook.’ antwoordt 

De man die de verhalen van de kindertjes maar

nachtzoen en wenst hen allen een goede nachtrust.

Het duurt niet lang of de kindertjes 

De vrouw en  haar man verlaten de slaapkamer en la

Ze lopen zachtjes naar hun eigen

gebeurd is. 

Vermoeid en met een groot verdriet 
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de man tegen het jongetje, ‘jij zult Felien heten.’ 

ekkie heten.’ 

bij het horen van hun nieuwe namen. 

ten een traan van verdriet wanneer ze denken aan 

en breekt de nacht aan. 

vrouw begeleiden de kindertjes naar hun kamer, stoppen hun onder de dekens en 

een dikke nachtzoen. 

Moge God jullie beschermen en een goede nachtrust geven.’ zegt de vrouw.

 het jongetje met een glimlach. 

e verhalen van de kindertjes maar vreemd vindt, geeft de kinder

een goede nachtrust. 

niet lang of de kindertjes zijn al in hun hemels dromenland. 

man verlaten de slaapkamer en laten de deur op een kier.

eigen kamer en blijven nog lange tijd napraten over

verdriet vallen ze beide in een diepe slaap. 

wanneer ze denken aan het gemis van 

hun onder de dekens en 

de vrouw. 

de kindertjes ook een 

deur op een kier. 

over hetgeen er 
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Intussen, ergens tussen de maan en de aarde, vliegt Avi met een onmetelijke snelheid rond de 

aarde, wakend over het huis van de man en de vrouw om hen allen te beschermen. 

Ergens heel ver weg, hoog in de hemel, zit Hij met Zijn voeten op de aarde hen allen gade te 

slaan. 

Wat er ook gebeurt, Hij zal hun niet uit het oog verliezen. 

Trouwens, ze zijn Hem veel te kostbaar om hen zomaar te verliezen. 

Dat is Zijn grote liefde voor hun. 

- 
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Het verdrietHet verdrietHet verdrietHet verdriet                                                                                                                                                                                

 

erwijl Avi nog steeds rond de aarde vliegt, ziet en hoort hij iets 

merkwaardigs. 

Hij hoort het geween van vele kindertjes die één voor één van de aarde 

verdwijnen. 

Ook ziet hij overal op aarde moeders en vaders treuren om hun kindertjes. 

Ze zoeken, niet wetend waar hun kindertjes zijn. 

Ze zoeken wanhopig met tranen in hun ogen. 

Overal, waar Avi ook maar rond de aarde vliegt, ziet hij verdriet en pijn. 

Even later hoort Avi gehuil en verdriet vanuit de hemel. 

Honderdduizenden en zevenmaal honderdduizenden engelen die in de hemel wenen om het 

verdriet van de kindertjes op aarde; kindertjes die hun ouders kwijt zijn. 

Avi treurt en tegelijkertijd probeert hij zijn tranen in bedwang te houden, want hij weet dat hij de 

twee kindertjes niet uit het oog mag verliezen. 

Het is in opdracht van Hem. 

Dan, ergens tussen de maan en de aarde, hoort hij gelach. 

Een vreemd gelach dat steeds luider en luider wordt. 

Ineens hoort hij het over heel de aarde, een gelach dat hem niet blij maakt, een gelach waar hij 

van huivert en bibbert.  

Dan ziet hij vele en nog eens vele engelen met zwarte vleugels rondvliegen. 

Hij ziet ook hoe vrolijk ze lachen met het verdriet van de kindertjes op aarde. 

Nu kent Avi de reden van zoveel pijn op aarde. 

Intussen heerst er in de hemel een reuze stilte die Avi nog nooit heeft gehoord. 

Er is geen muziek meer te horen, er wordt geen dans meer gedaan en de vreugde is er niet meer. 

Dit is iets dat in de hemel nooit heeft bestaan. 

En Hij, met Zijn voeten op de aarde rustend, kijkt verdrietig toe, zelfs een traan rolt over Zijn 

gezicht. 

Angstig ziet Avi hoe de engelen met de zwarte vleugels talrijker om hem heen vliegen en hem 

proberen te vangen. 

Steeds meer en meer ziet hij hoe ze uit het niets komen  en talrijker worden. 

Dan, zo snel als hij is, vliegt hij in een oogwenk naar de kindertjes toe. 



 

 

De engelen met de zwarte vleugels proberen hem nog te

Hoog boven de aarde  duikt hij

Hij belandt naast het bed van de l

Het meisje wordt als eerste gewekt

‘Avi, wat doe jij hier?’ vraagt 

‘ Ik kom jullie waarschuwen voor het gevaar dat er

Het jongetje dat met zijn hoofd onder de dekens ligt

‘O Avi, ben jij het! Wat ben ik blij

‘Hij komt ons waarschuwen.’ vertelt

‘Ons waarschuwen, waarvoor?’ vraagt het jongetje.

Langzaam doet Avi zijn verhaal en vertelt hun het gebeuren tussen 

Bezorgd kijken de kindertjes Avi aan.

‘Wat moeten wij nu doen?’ vraagt

Vannacht blijven wij samen hier,

vinden, want ze zijn met velen

Langzaam maar zeker wijkt de nacht voor de dag 

die achter de horizon verschijnt.
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De engelen met de zwarte vleugels proberen hem nog te vangen, maar Avi is h

duikt hij met een flits naar het huis waar de kindertjes slapen.

naast het bed van de lieve kindertjes en maakt hun wakker. 

s eerste gewekt, langzaam doet ze haar oogjes open. 

 ze verbaasd. ‘Wat ben ik blij jou te zien.’ 

Ik kom jullie waarschuwen voor het gevaar dat er dreigt.’ 

t zijn hoofd onder de dekens ligt, hoort een bekende stem en

at ben ik blij jou te zien.’ 

.’ vertelt het meisje. 

?’ vraagt het jongetje. 

rhaal en vertelt hun het gebeuren tussen de hemel en 

Bezorgd kijken de kindertjes Avi aan. 

vraagt het meisje. 

blijven wij samen hier, zodat de engelen  met de zwarte vleugels ons niet 

n en ze zijn zeer gemeen. 

de nacht voor de dag in een nieuwe ochtend met een heerlijke zon 

achter de horizon verschijnt. 

maar Avi is hen veel te snel af. 

met een flits naar het huis waar de kindertjes slapen. 

hoort een bekende stem en ontwaakt. 

hemel en de aarde. 

met de zwarte vleugels ons niet kunnen 

in een nieuwe ochtend met een heerlijke zon 
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Langzaam gaan Bekkie en Felien naar beneden. 

Verbaasd zien ze hun ontbijt al klaar staan op tafel. 

‘Dag Felien, dag Bekkie!’ zegt de moeder en samen gaan ze gezellig aan tafel zitten. 

- 

                                                     

 



 

 
  

30 

AAAA    

 Hoofdstuk 12 

LammieLammieLammieLammie                                                                                                                                                                                                                                                

 

ls jullie flink je ontbijt eten, mogen jullie dicht bij het bos spelen.’ zegt de 

vrouw. 

‘O, dat is fijn!’ antwoordt Bekkie. 

Terwijl de kindertjes zich haasten om te kunnen spelen, is Avi al zeer 

vroeg uit het huis om te verkennen. 

Even later, na het eten, verlaten ze het huis richting het bos dat niet ver is verwijderd. 

Terwijl man en vrouw hun dieren verzorgen, proberen ze hun verdriet te verbergen. 

Naarmate de kindertjes het bos naderen, horen ze een vreemd geluid, het is iemand die om hulp 

roept. 

‘Help, help…,’ horen ze roepen, ‘Is er iemand die mij helpt?’ 

Felien en Bekkie rennen zo hard ze kunnen richting het geluid dat in het bos hoorbaar is. 

Nog net voor ze het bos bereiken, houdt het geroep op. 

‘Wat vreemd,’ zegt Felien, ’wij zien niemand en toch hebben wij duidelijk iemand horen 

roepen.’ 

‘Alles is zo stil in het bos, vind je niet?’ bemerkt Bekkie. 

‘Ik hoor en zie geen enkel dier, alles is hier zo stil en vreemd.’ zegt Felien. 

Even later horen ze hun namen. ‘Felien, Bekkie, waar zijn jullie?’ roept een bekende stem. 

Het zijn hun ouders die roepen. Ze rennen zo hard ze kunnen naar huis, daar waar al de dieren 

zoals altijd vrij rondlopen. 

‘Waarom hebben jullie ons geroepen?’ vraagt Bekkie. 

‘Wij zouden het leuk vinden, als jullie de dieren zouden verzorgen, het graan ligt in de schuur. 

Zouden jullie dat willen doen? Wij hebben het zo druk.’ 

‘Met plezier, graag zelfs!’ zegt Bekkie. 

Terwijl Bekkie het graan uit de schuur haalt, ziet Felien het lammetje naar zich toe rennen. 

Verbaasd ziet hij, hoe het lammetje vrolijk rond hem staat te huppelen.  

Felien knielt neder en omhelst het lammetje. ‘Jij bent een lief diertje!’ zegt hij. 

‘Vanaf nu noem ik jou Lammie, mijn vriendje.’ 

Terwijl Bekkie het graan uit de schuur heeft gehaald, ziet zij Felien met Lammie al spelend over 

de grond rollen als twee goede vriendjes. 

‘Wat krijgen we nu, dat heb ik nog nooit gezien.’ 



 

 
  

31 

‘Ik weet niet hoe het komt,’ zegt Felien, ‘maar telkens als het lammetje mij ziet, huppelt het 

vrolijk rond mij. 

Daarom heb ik voor hem een naam gekozen, het heet Lammie.’ 

Bekkie moet er hard om lachen, maar vindt de naam voor het lammetje best wel gepast. 

‘Wel,’ zegt zij, ‘dan heet het vanaf nu Lammie.’ 

Vrolijk gaan de kindertjes de dieren verzorgen, terwijl Lammie dicht in de omgeving van Bekkie 

en Felien een dutje doet. 

Als de zon hoog in de lucht staat en de stralen hen goed verwarmen, horen de kindertjes weer 

hulpgeroep. 

Lammie, die rustig ligt te slapen, schrikt hevig van het geluid dat uit het bos komt en rent zo hard 

hij kan tussen de benen van Felien. 

‘Wat vreemd,’ zegt Bekkie, ‘dat hij zo een angst heeft voor dat geluid.’ 

Terwijl de man en zijn vrouw de kippen aan het verzorgen zijn, gaan de kindertjes ongemerkt 

naar het bos. 

Nog voor ze het bos bereiken, zien ze een zwarte rookwolk uit de grond verschijnen. 

‘Moet je daar eens zien,’ zegt Felien, ‘is dat niet vreemd?’ 

‘Kom, laten wij dat eens van dichtbij gaan bekijken.’ zegt Bekkie. 

Eenmaal aangekomen, ruiken ze een onuitstaanbare geur.     

‘Moet je eens ruiken, wat een stank!’ zegt Bekkie. 

‘Ja, het is haast niet uit te houden.’  zegt Felien. 

‘Hallo, hier ben ik.’ roept een vreemde stem. 

- 
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AAAA    

Hoofdstuk 13 

LeviudLeviudLeviudLeviud    

 

ls de zwarte dichte rook voor hun ogen verdwenen is, zien de kindertjes 

een man met zwarte vleugels. 

‘Jou heb ik reeds eerder gezien,’ vertelt Bekkie, ‘jij bent diegene die zo 

snel weg was.’ 

‘Ik moest mij verbergen of hij had mij te grazen.’ antwoordt de vreemde. 

‘Wie ben jij?’ vraagt Felien nieuwsgierig. 

‘Zoals jullie het misschien al wel weten, ik ben Leviud, de koning van het allerhoogste.’ 

Hij maakt een diepe buiging en groet de kindertjes met veel achting. 

‘Dat is vreemd,’ zegt Bekkie, ‘van jou heb ik nog nooit iets gehoord.’ 

Verschrikt door iets dat hem achtervolgt, verdwijnt hij voor de tweede maal zo snel hij kan. 

‘Zag je dat Bekkie, dat is nu al de tweede maal dat hij plots verdwijnt.’ 

‘Kom, laten wij terug naar onze ouders gaan en hun vertellen wat wij gezien hebben.’ 

Terwijl ze terug gaan, zien ze Lammie in de verte al huppelend naar hun toe rennen. 

‘Kijk,’ zegt Felien, ‘het lijkt wel of Lammie ons heeft gemist.’ 

Trots neemt Felien Lammie in zijn armen en stapt vrolijk naar zijn ouders toe. 

Ze vertellen hun hetgeen in het bos is gebeurd. 

De man en zijn vrouw vinden het een vreemd verhaal en geven de kindertjes de opdracht heel 

waakzaam te zijn. 

Intussen, hoog tussen de aarde en de maan, ziet Avi nog meer kindertjes verdwijnen. 

Vele ouders, niet wetend waar hun kindertjes zijn, wenen onophoudelijk. 

Verslagen door hun verdriet schreeuwen ze om hulp, maar niemand is er om hen te helpen. 

Dan ziet Avi dat nog meer engelen met zwarte vleugels zich tussen de aarde en de maan om hem 

heen verzamelen.  

Zo snel als hij is, vliegt hij naar de aarde om Felien en Bekkie te waarschuwen. 

Hoe hard Avi zijn best ook doet, deze keer lukt het hem niet zo goed om de aarde te bereiken. 

Duizenden engelen omringen Avi en houden hem tegen zodat hij de kindertjes niet kan 

waarschuwen. 

De engelen met de zwarte vleugels lachen om de gevangenschap van Avi en spotten met zijn 

falen. 

Inmiddels zijn Bekkie en Felien de dieren aan het verzorgen, zoals ze dat vaker doen. 
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De avond valt en vermoeid vallen ze op hun bed neer. 

Even later, als Bekkie in haar diepe slaap een geluid hoort, schiet zij wakker. 

‘Felien, wakker worden!’ fluistert zij in de oren van Felien. 

Zij probeert zo stil mogelijk te zijn om de ouders niet wakker te maken. 

‘Wat is er?’ grommelt Felien in zijn slaap. 

‘Ik hoor geluiden uit de schuur komen, hoor jij ze ook?’ 

Felien denkt eerst dat het Lammie is. Hij luistert aandachtig, maar hoort niets bijzonders. 

Lange tijd blijft Bekkie wakker. Uit verveling staart zij door het raam en ziet dat er iets vreemds 

aan de hemel gebeurt. 

Hoog, dicht bij de maan, ziet Bekkie een fel licht branden. 

‘Wat vreemd,’denkt Bekkie. 

Felien die inmiddels terug in slaap is gevallen, wordt opnieuw wakker geschud door zijn zusje. 

‘Felien, kijk eens door het raam!’ fluistert zij. 

‘Wat is er nu weer, kan ik niet rustig slapen?’ antwoordt Felien grommelend.  

‘Kijk, kijk eens daar door het raam, is dat niet vreemd?’ 

De kindertjes blijven lange tijd naar het licht staren en zien het dan van links naar rechts, dan 

weer van boven naar beneden bewegen. 

Verbaasd zien ze hoe het licht stilletjes kleiner en kleiner wordt. Dan is er plots niets meer. 

‘Wat vreemd,’ zegt Felien. 

‘Zeg, nu ik eraan denk, waar is Avi?’ vraagt Felien. 

‘Hij is ons niet vergeten hoor,’ zegt Bekkie, ‘trouwens, hij heeft gezegd dat hij niet ver van ons 

verwijderd is.’ 

Maar helaas hebben de kindertjes  het deze keer goed mis. 

Bekkie en Felien leggen zich neer en vallen in een diepe slaap. 

De volgende morgen horen ze een gesprek dat van beneden komt. 

Het zijn hun ouders die in gesprek zijn, ze praten over iets dat hun angstig heeft gemaakt. 

Nieuwsgierig gaan de kindertjes zachtjes naar beneden. 

Lange tijd blijven ze ongemerkt luisteren. 

De ouders zien door hun verdriet de aanwezigheid van de kindertjes niet. 

De man merkt  hun als eerste op; hij neemt de hand van zijn vrouw en zegt: 

‘Mijn lieve vrouw, kijk achter je, onze kindertjes zijn reeds wakker.’ 

De vrouw draait zich om en zegt: ‘Dag lieve kindertjes, hebben jullie goed geslapen?’ 

Het eerst wat Felien bij haar opmerkt, is een traan op haar gezicht. 

Verbaasd kijkt hij haar aan bij het zien van haar verdriet. 
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‘Waarom huil je?’ vraagt Bekkie verwonderd. 

‘En waarom is de tafel nog niet gedekt?’ 

‘Al het eten is weg,’ vertelt de man, ‘iemand is vannacht in ons huis geweest.’ 

‘Wij hebben nochtans niemand gezien of gehoord.’  

‘Er is nog een klein beetje eten over, dat mogen jullie hebben!’ stelt de man voor. 

‘O, maar dat is meer dan genoeg.’ zegt Felien. 

De kindertjes zetten zich aan tafel en genieten van het kleine stukje brood dat nog achter werd 

gelaten. 

Na het kleine stukje te hebben gegeten, vraagt Bekkie aan de man: 

‘Zouden wij dicht bij het bos mogen spelen?’ 

‘Doen jullie maar hoor, terwijl wij de koeien melken en wat eieren scharrelen, zodat wij 

vanavond  iets lekkers kunnen eten. Maar wees voorzichtig hoor!’ 

Vrolijk wandelen de kindertjes tot dicht bij het bos. 

Terwijl ze veel plezier beleven, merken ze niet dat ze achtervolgd worden. 

Eerst horen ze een geritsel. Ze kijken om, maar zien niets of niemand. 

‘Zeg Felien, hoor je dat ook?’ 

‘Ik hoor de hele tijd al een geritsel achter ons.’ 

‘Laten wij even stil zijn en luisteren waar het geluid vandaan komt.’ 

Het geritsel komt steeds dichter en dichter. 

‘Luister eens!’  

Felien luistert heel aandachtig. ‘Is dat niet… inderdaad… er is iemand aan het blaten, het is 

Lammie.’ 

Het lammetje huppelt naar Felien toe, waagt een sprong in zijn armen en begint zelfs zijn gezicht 

te likken uit blijdschap. 

Bekkie moet erom lachen hoe Felien van vreugde over de grond begint te rollen. 

‘Zeg Felien, waarom ga je niet met Lammie even de heuvel op, terwijl ik hier op je blijf 

wachten? Ik heb niet veel zin om rond te lopen, ik denk te vaak aan Avi, ik heb hem al lang niet 

meer gezien.’ 

‘Dat is goed hoor, ik blijf niet lang Bekkie, dat is beloofd.’ 

Terwijl Bekkie aan Avi zit te denken, blijft Felien dicht in haar omgeving. 

Dan roept een stem plots ‘Hallo’. 

Bekkie kijkt voor zich uit, maar zoals vaker, ziet zij niets. Doch, de geur komt haar bekend voor. 

Nogmaals kijkt ze om zich heen. Verschrikt valt ze achterwaarts door een gestalte die plots uit 

het niets voor haar staat. ‘Wie ben jij?’ schreeuwt ze. 
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‘Ik ben zoals ik mij heb voorgesteld… Leviud.’ 

‘Jij bent een zeer vreemd iemand.’ spreekt ze hem boos aan. 

‘Ik weet wie jullie zijn, jullie zijn de kindertjes van Hem en daarom kom ik jullie halen, om 

eeuwig bij mij te zijn. Als jullie weigeren, dan zullen wij jullie vriend voor eeuwig vastketenen, 

want ik haat hem. 

Lukt het jullie niet om te weten wie ik ben, dan zal ik de vervloekte kindertjes over de hele aarde 

opsluiten in de hel en laat ik hun ouders van verdriet sterven. 

Ik heb er grote vreugde aan Hem verdriet te bezorgen, want Hij heeft mij niet verhoogd. 

Als jullie mij kunnen verslaan, dan laat ik jullie vriend misschien vrij.’ 

‘Ga weg jij, gemenerik,  ik wil jou niet meer zien.’ schreeuwt Bekkie. 

Maar hij, Leviud, lacht haar gemeen toe. 

Waar Leviud helemaal geen rekening mee heeft gehouden, is haar broer Felien. 

Hij dacht dat zij helemaal alleen was. 

‘Dit is mijn kans,’ denkt hij, ‘ik hoef haar alleen maar te verleiden.’ 

Net op dat ogenblik, terwijl hij haar aan het pesten is, merkt Felien hoe onrustig Lammie is.  

Hij kijkt om zich heen en ziet van verre een gestalte staan. Hij neemt Lammie in zijn armen en 

loopt ongemerkt achter hem zodat hij Felien niet kan horen of zien terwijl hij Bekkie aan het 

pesten is. 

Zachtjes lukt het hem om zonder ook maar een geluid te maken vlak achter hem te gaan staan. 

Om niet op te vallen, doet Bekkie net of ze Felien niet ziet. 

Plots begin Lammie te blaten. 

Verschrikt draait Leviud zich om en ziet de jongen met Lammie in de armen. 

Woedend kijkt  hij hem met grote ogen aan en loopt verschrikt enkele grote stappen 

achterwaarts. 

Hij schreeuwt bij het zien van Lammie. 

‘Aaaaaaah… jij gemeen kind.’ 

‘Jij hebt het lam in je armen. Jullie weten dat ik het haat.’ 

Lammie begint steeds harder te blaten, alsof hij hem kent. 

‘Gemene kindertjes, ditmaal hebben jullie je vriend kunnen bevrijden. 

Maar, voor ik hem loslaat, ga ik hem kwellen, zodat hij mij nooit meer vergeet.’ 

Net op dat ogenblik duikt iemand met een onmetelijke snelheid naar beneden en landt voor de 

voeten van de kindertjes. 

Het is Avi die met een list wist te ontsnappen. Al diegenen die hem vasthielden, werden met 

donder en bliksem verslagen. 



 

 

Leviud kijkt Avi boos aan. 

‘Al komt hij jullie ook beschermen,

‘Zoals gezegd, om te weten wie ik ben

weet wie ik ben, ik ben zoals ik ben

‘Lukt het jullie niet, dan zal Hij

blijven en jullie zullen Hem nooit 

Ik zal heersen, je zal zien dat ik za

Zoals Leviud gekomen was uit het niets,

stinkend achterliet. 

Lammie springt uit de armen van Felien 

hij kan.  

Bekkie en Felien kunnen de vreugde niet weerstaan om Avi stevig te omhelzen.

‘Wat zijn wij blij dat je terug bent

‘Hij met de zwarte vleugels en zijn vrienden hielde

waarschuwen.’ 

‘Maar goed dat Felien het lam in zijn handen 
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beschermen,’ schreeuwt hij, ‘een vloek kan hij niet vermijden.

wie ik ben -en dat zullen jullie toch nooit achterhalen

ik ben zoals ik ben-  krijgen jullie twee dagen de tijd.’ 

dan zal Hij, die jullie naar de aarde heeft gezonden, voor eeuwig ongelukkig 

en jullie zullen Hem nooit meer zien, want ik ben de koning der koningen.

je zal zien dat ik zal heersen, jullie vervloekte kindertjes.’ 

uit het niets, zo verdween hij ook met een zwarte rook,

en van Felien om de geur niet te hoeven ruiken en rent 

Bekkie en Felien kunnen de vreugde niet weerstaan om Avi stevig te omhelzen.

Wat zijn wij blij dat je terug bent. Maar waarom heeft het zolang geduurd?’

Hij met de zwarte vleugels en zijn vrienden hielden mij gevangen en ik kon jullie niet

het lam in zijn handen had.’ vertelt Avi. 

een vloek kan hij niet vermijden.’ 

nooit achterhalen, want alleen ik 

voor eeuwig ongelukkig 

want ik ben de koning der koningen. 

met een zwarte rook, die hij 

en rent weg, zo snel 

Bekkie en Felien kunnen de vreugde niet weerstaan om Avi stevig te omhelzen. 

?’ vraagt Felien. 

kon jullie niet tijdig 
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Meteen daarop zegt Felien: ‘En ik heb hem al een naam gegeven, hij heet Lammie.’ 

‘Maar dat Leviud angst voor een lammetje heeft, dat vind ik vreemd.’ zegt Bekkie. 

- 
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HHHH    

Hoofdstuk 14 

De maanDe maanDe maanDe maan    

 

oe is zijn naam?’ vraagt Avi nieuwsgierig.  

‘Zijn naam is Leviud.’ antwoordt Bekkie.                                                  

‘Wat een vreemde naam! 

Toch komt hij mij zeer bekend voor. 

Lieve kindertjes, ga terug naar jullie verzorgers en vertel hun wat jullie beleefd hebben. 

Ik kan jullie niet beschermen, jullie moeten deze strijd zelf strijden, het is anders dan ikzelf had 

gehoopt. 

Hij, die ons naar de aarde heeft gestuurd, heeft mij gewaarschuwd; er dreigt een groot gevaar en 

daarom moet ik snel heengaan. 

Want zij die mij gevangen genomen hebben bij de ster die maan heet, zal ik daar verrassen. 

Maar ik kan nu nog niets zeggen, ze kunnen mijn plan horen en het laten mislukken. 

Het zal een harde strijd zijn… 

Dat betekent, dat hun plan eens en voor eeuwig zal eindigen, dat is Zijn teken. 

Heb vertrouwen, Hij heeft mij beloofd dat jullie de strijd aankunnen. 

Jullie zijn wijs genoeg om hem te verslaan. 

Ik dacht dat ik jullie de hele reis kon bijstaan, maar ik moet strijden tegen zo velen. 

Alleen door een list kan ik de overwinning behalen. Moge Hij mij helpen, want alleen Hij kan 

mij de overwinning geven.’ 

Zoals Avi gekomen was, zo verdween hij ook, als een flits richting maan. 

Terwijl de kindertjes naar de hemel kijken, zien ze een sterk licht van links naar rechts bewegen, 

dan van boven naar beneden, dan weer naar links, dan richting maan. 

‘Zou het Avi lukken?’ vraagt Felien. 

‘Kom, laten wij snel naar onze ouders gaan.’ zegt Bekkie. 

Ze rennen zo hard ze kunnen en van verre zien ze hoe hun ouders de dieren aan het verzorgen 

zijn. 

De man die net de koeien heeft gemolken, ziet de kindertjes snel naar zich toe rennen. 

Hijgend blijven ze staan. 

‘Rustig jullie, het is net of jullie iets ergs hebben gezien. Kom vertel mij eens, wat is er aan de 

hand?’ vraagt hij. 

De kindertjes doen het hele verhaal… 
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De ouders luisteren zeer aandachtig,  maar vinden het verhaal zeer merkwaardig, het is haast 

moeilijk om te geloven. 

‘Wie wil er nu de lieve kindertjes van hun mama en papa wegnemen?’ vraagt de vrouw. 

‘Kom, laten wij wat eten, het zal niet lang meer duren of het is zo weer donker.’ 

Nadat de kindertjes heerlijk gegeten hebben en hun verhaal nogmaals hebben kunnen vertellen, 

gaan ze vermoeid en teleurgesteld naar bed. 

Ze weten dat hun ouders het verhaal moeilijk geloven. 

‘Zeg Felien, hoe moeten wij weten wie hij eigenlijk is? Wij weten alleen dat hij zeer vreemd is.’ 

‘Och, laten wij slapen. Dat hij vreemd is, is al erg genoeg.’ 

‘Ja, maar stel dat hij het meent.’ 

‘Och, laten wij slapen, want met iemand die zo vreemd doet, weet je maar nooit!’ 

 

Twee dagen zijn inmiddels verstreken. Er is niets bijzonders gebeurd.  

Na de tweede dag, op een mooie morgen, terwijl Felien met Lammie aan het spelen is en Bekkie 

de koeien melkt, verschijnt plots een bekende geur die niet te verdragen is. 

Meteen ruiken de kindertjes de walgelijke geur. 

‘Wat kom jij hier doen?’ vraagt Bekkie. 

‘De twee dagen zijn verstreken en zoals beloofd ben ik hier om jullie te halen.’ 

Net op dat ogenblik verschijnen de ouders uit de stal. 

- 
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HHHH    

Hoofdstuk 15 

De strijdDe strijdDe strijdDe strijd                                                                                                                                                                    

 

et is de afschuwelijke geur van Leviud die hen naar buiten heeft gelokt 

om frisse lucht te happen. 

‘Wie ben jij?’ vraagt de vrouw, terwijl haar man een stok in zijn hand 

heeft, klaar om aan te vallen. 

Dan schreeuwt de man heel boos: ‘Wie ben jij?’ 

Leviud kijkt hen boos en grommend aan, met ogen zo rood als het hellevuur. 

Toch houdt hij zich rustig met een kalmte, alsof hij de rust zelf is. 

Hoogmoedig en trots op zijn zwarte vleugels, wentelt hij ze als een vleermuis om zijn lichaam. 

Net op dat ogenblik doet hij zwarte rook uit de grond verschijnen, vlak voor de voeten van de 

man en zijn vrouw. 

De zwarte rook doet hen beide levenloos neervallen. 

Dan spreekt hij enkele woorden die niet te begrijpen zijn. 

Hij wijst met zijn wijsvinger naar hun en weg zijn ze, zomaar in het niets. 

Heel verwonderd  kijken de kindertjes hoe hun ouders van de aardbodem verdwenen zijn. 

‘Wat heb je met onze ouders gedaan?’ vraagt Bekkie woedend. 

Net op dat ogenblik wil Felien de stok die op de grond ligt oprapen om hem ermee te slaan. 

‘Dat zou ik  niet doen,’ beveelt Leviud, ‘of je zal Hem nooit meer zien.’ 

‘Op dit ogenblik zijn ze in mijn woonplaats.’ vertelt hij. 

‘Als je hun wil zien, zoek dan eerst wie ik ben. Dan pas laat ik al de ouders vrij die ik in mijn 

woning heb geworpen en al de kindertjes, die hun ouders verloren zijn, want hun haat ik het 

meest. 

Ze zijn in mijn woning afgezonderd, maar toch dicht bij hun ouders geplaatst, zodat ze iedere 

dag hun geschreeuw kunnen aanhoren. 

Ik wil dat ze lijden bij het verlies van hun ouders, die Hij hun gegeven heeft. 

En als het kan, wil ik hun laten sterven door een nog groter verdriet. 

En dat is mijn wens, dat Hij het allergrootste verdriet heeft. 

Lukt het jullie niet, mijn opdracht te vervullen, dan zal Hij die jullie naar de aarde heeft gestuurd, 

voor eeuwig ongelukkig zijn. 

Zijn verdriet zal overal voelbaar zijn. 

De aarde zal levenloos zijn en ik zal de aarde met al mijn onderdanen beërven. 
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Dan zal ik voor altijd gelukkig zijn, want dan is het mij gelukt om Hem te verslaan. 

Wel, het ligt aan jullie!’ 

Lachend verdwijnt hij in de stinkende zwarte rook. 

Het verdriet van de kindertjes is onhoudbaar en de tranen rollen uit hun ogen. Voor de eerste 

keer in hun leven voelen ze verdriet in hun hart, iets dat ze nooit eerder gekend hebben.  

Heel ver van hun verwijderd, is Avi nog steeds in strijd. 

Ergens rond de maan ziet hij een mogelijkheid om de engelen met de zwarte vleugels door een 

list te vangen. 

Tweemaal vliegt hij rond de maan, zodat de engelen met de zwarte vleugels alleen nog maar oog 

voor hem hebben, zodat ze eigenlijk geen tijd hebben om aan de kindertjes te denken. 

Daar, ergens in één van de grote kraters, ziet hij een opening met daarboven een grote rots. 

‘Die gaat als deur  dienen.’ denkt hij. 

Hij vertraagt zodat de engelen met de zwarte vleugels denken dat hij het door vermoeidheid gaat 

opgeven. 

Dan, met een plotse duik, vliegt hij naar beneden, ergens in één van de kraters, net beneden een 

grote rots. 

Nietsvermoedend laat Avi de engelen met de zwarte vleugels  nog iets dichterbij komen. 

Hij laat ze zo dichtbij komen, dat ze denken dat ze hem bijna te grazen hebben. 

- 
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NNNN    

Hoofdstuk 16 

Een listEen listEen listEen list        

 

u is het ogenblik aangebroken,’ denkt Avi, ‘ik moet zeer snel 

handelen, of ik ben er geweest.’ 

Als een flits vliegt hij in de richting van het hol dat hij voor 

ogen heeft. 

Eenmaal dicht bij het hol aangekomen, verhoogt hij zijn snelheid, een snelheid die niet te meten 

is. Met een ruk vliegt hij naar boven. 

De engelen met de zwarte vleugels hebben de sluwheid van Avi onderschat zodat ze allen 

nietsvermoedend als gevangenen in het hol vliegen. 

Zo snel hij kan, vliegt hij achter de rots en met een grote kracht duwt hij ertegen zodat hij naar 

beneden valt, net voor de opening van het hol, zodat ze niet kunnen ontsnappen. 

Daar zitten ze gevangen tot de tijd aanbreekt om eeuwig naar de hel te gaan. 

Ze vloeken en duwen allen tegen de rots, maar hij beweegt geen millimeter. 

En daar blijven ze zolang gevangen, totdat de maan de kleur van bloed heeft. 

Dan begint de maan plots te beven met een gedonder dat oorverdovend is. 

Dat was Hij die de engelen met de zwarte vleugels tot zwijgen heeft gebracht. 

Er heerst een stilte op de maan alsof er voorheen niets was gebeurd.   

Hoog in de hemel hoort Avi een overwinningskreet. De engeltjes en engelen lachen en dansen 

over de overwinning van Avi. 

Zelfs het symfonieorkest speelt onbeschrijflijk mooi als nooit tevoren, zo groot is hun blijdschap 

over de overwinning. 

Maar dan is de onrust snel weergekeerd, want ze weten allen dat de grootste overwinning nog 

moet komen. 

Hij, met Zijn voeten rustend op de voetbank, glimlacht heel even en wacht rustig af. 

Net voor de ingang van het hol waar de grote rots staat, daar zet Avi zich vermoeid neer, want 

zo’n strijd heeft hij nog nooit gestreden. 

Op de aarde, waar Bekkie en Felien met verdriet in hun hart verward rondlopen, rollen de tranen 

onophoudelijk over hun gezicht. 

‘Wat moeten wij nu doen?’ vraagt Felien. 

Bekkie weet geen raad, zij probeet Felien te troosten terwijl haar ogen vol tranen zitten. 

Daar zitten ze dan, op de grond waar voorheen hun ouders neervielen. 
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Bekkie houdt Felien stevig vast. 

Lammie, het kleine lammetje dat zich voor het gevaar verborgen had, loopt huppelend naar 

Felien en Bekkie toe. 

Kruipend tussen beide probeert Lammie hun te troosten en likt beide de tranen van hun  gezicht. 

‘Wat vreemd,’ zegt Felien, ‘telkens als Lammie dicht bij mij is, voel ik steeds een vreugde in 

mij.’ 

‘Dat is gek,’ zegt Bekkie, ‘ook ik heb dat gevoel.’ 

Ze drogen hun tranen. 

Maar net op dat ogenblik horen ze een gesis, dat zeer dichtbij is. Maar ze kunnen niets zien. 

De kindertjes kijken om zich heen, maar zien niets verdacht. 

Terwijl Felien Lammie in de armen heeft, merkt hij dat het lam steeds onrustiger wordt. 

‘Rustig maar,’ spreekt Felien, ‘er is niemand die jou iets doet.’ 

Weer horen ze dat gesis, maar ditmaal zeer dichtbij. 

Maar dan, een schreeuw van woede, dan weer een gesis. 

Opeens horen de kindertjes een kreet van hevige woede. 

Nogmaals horen ze dat geluid, dan weer het gesis, alsof het naar iets op zoek is. 

Ssssst… ssssst, luidt dat afgrijselijk geluid, dan opeens… aaaaah. 

Verschrikt laat Felien Lammie uit zijn armen vallen en verdwijnt in de schuur. 

- 
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PPPP    

Hoofdstuk 17 

De haatDe haatDe haatDe haat    

 

lots verschijnen uit de grond damp en vuur met een afschuwelijke geur. 

Daar staat hij met de vleugels van een vleermuis en de ogen zo zwart als de 

nacht. 

De kindertjes houden hun handen voor hun mond om de zwarte damp niet 

in te ademen. 

Maar hij staart naar de kindertjes en zegt: ‘Mijn onderdanen zijn gevangen en ik weet niet waar 

ze zijn. 

Daar jullie niet weten wie ik ben, zal ik jullie naar een plaats meenemen en jullie al de kindertjes 

van de aarde laten zien.’ 

Nog voordat Bekkie en Felien iets merken, zien ze damp uit de grond komen met een geur die 

onverdraaglijk is en ze vallen in een diepe slaap neer. 

Leviud doet een gebaar met zijn hand en weg zijn de kindertjes naar zijn woning die ergens diep 

verwijderd  ligt;  niemand weet waar. 

Eenmaal aangekomen, ontwaken ze uit hun slaap en horen duizenden en nog eens duizenden 

kindertjes wenen. 

Dan horen ze vaders en moeders schreeuwend naar hun kindertjes roepen uit verdriet. Ze kunnen 

hun kindertjes wel horen, maar niet zien. 

‘Zo, zoals jullie zien, jullie zijn hun redding, maar ook hun ondergang. 

Als jullie niet weten wie ik ben, zullen allen sterven, ook jullie ouders. 

Als mijn onderdanen tegen morgen niet bij mij zijn en jullie mijn naam niet kennen, zullen jullie 

met hun allen voor eeuwig in de hel verdwijnen. 

En dan zal Hij eindelijk voor eeuwig verdriet lijden. 

Ik wil Hem zien lijden voor alles wat Hij mij heeft aangedaan, maar vooral omdat Hij mij niet 

heeft verhoogd.  

Alles wat Hij liefheeft, dat wil ik met mijn eigen handen vernielen, ook de liefde die Hij voor 

jullie heeft. 

Zo, mijn geduld heeft zijn einde bereikt, aan jullie de overwinning, als jullie het halen.’ 

Dan begint hij spottend en hard te lachen, alsof hij de overwinning reeds heeft behaald. 

Met een vreemd handgebaar doet Leviud de kindertjes terug naar de oppervlakte verdwijnen. 
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Eenmaal aan de oppervlakte, liggen ze verslagen op de grond met de gedachte dat er velen zijn 

die pijn lijden. 

Hun tranen rollen langzaam over hun gezichten, ze zijn niet te stoppen. 

‘Wat moeten wij nu doen?’ vraagt Bekkie snikkend aan haar broer. 

Hij omhelst haar en zegt: ‘Wist ik daar maar een antwoord op!’ 

Onophoudelijk blijven de tranen over hun gezicht rollen. 

Net op dat ogenblik verschijnt Lammie uit de schuur en huppelt uit vreugde naar hun toe. 

De vreugde is zo groot dat hij zomaar hun tranen begint te likken. 

Bekkie en Felien omhelzen Lammie en al snel lijkt hun vreugde groter dan hun verdriet. 

‘Is dat niet vreemd, dat Lammie ons verdriet wegneemt?’ zegt Felien. 

De kindertjes nemen Lammie tussen zich en spreken lange tijd over hem die zichzelf Leviud 

noemt. 

‘Hoe moeten wij weten wie hij is?’ vraagt Felien. In het begin stelde hij zichzelf vriendelijk 

voor, terwijl hij helemaal niet vriendelijk is. 

Hij beweert van zichzelf, dat hij met zijn onderdanen zal heersen. 

Hij doet net alsof hij koning is, terwijl onze Vader Heerser en Koning is over alles. 

Die Leviud is gewoon maar een leugenaar die zichzelf wil verhogen, waarschijnlijk zal zijn 

naam net zo onwaar zijn als hijzelf, vind je niet?’ 

Bekkie kijkt hem glimlachend aan. ‘Maar dat is het,’ zegt ze, ‘misschien ligt het aan zijn naam.’ 

‘Wat bedoel je?’ vraagt Felien heel nieuwsgierig.  

- 
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NNNN    

Hoofdstuk 18 

De naamDe naamDe naamDe naam    

 

u, misschien ligt het heel zeker aan zijn naam. 

Felien snapt er niets van. ‘Wat is er zo bijzonder aan zijn naam?’ 

vraagt hij. 

Vol goede hoop probeert Bekkie  uit te leggen wat er zo 

geheimzinnig aan de naam Leviud is. 

‘Herinner je je nog, dat hij Avi bekend voorkwam en dat Avi zijn naam zo vreemd vond?’ zegt 

ze. 

Felien kijkt haar vreemd aan, nog steeds snapt hij er niets van. 

‘Wel, misschien wil hij zich achter zijn naam verbergen, zodat niemand weet wie hij werkelijk 

is, vandaar zijn naam, snap je?’ 

‘Dus, je wil zeggen dat zijn naam eigenlijk het geheim is.’ 

‘Daar ben ik bijna zeker van.’ zegt ze. 

Met een glimlach omhelst hij Bekkie. ‘Je vermoedens zouden wel eens waar kunnen zijn.’  

‘Maar,  hoe weten wij wat er zo geheimzinnig aan zijn naam is?’ vraagt Felien. 

‘Nu,  het enige wat wij van hem weten,  is dat alles wat hij gedaan heeft, slecht is. 

Denk aan alle dingen die er in de hemel zijn, hoeveel dingen wij van Hem krijgen en hoeveel 

plezier wij in de hemel hebben. 

Maar, waar wij zeker het meeste plezier aan beleven, is Zijn wonder dat wij iedere dag mogen 

ontdekken. 

En hoeveel engelen zijn er, die bevriend zijn met Hem, zo dat ze niet meer zonder Hem kunnen 

leven? 

Maar bij die Leviud is alles het omgekeerde, is dat niet vreemd? Alles wat wij gezien hebben in 

deze korte tijd, is alleen maar pijn en verdriet en alles wat goed is, is slecht bij hem.’ zegt 

Bekkie. 

‘Wij hebben nooit geweten dat iemand zo gemeen kan zijn, zoiets kennen wij niet. 

Is onze vader niet wonderbaarlijk? Bij Hem voel ik mij goed, hoewel ik Hem enorm mis.’ vertelt 

Felien. 

‘Maar die naam, wat is er zo geheimzinnig aan die naam?’ vraagt  Felien. 

Intussen, verward in hun denken door hun groot verdriet, proberen ze elkaar te troosten. 
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Tussen de aarde en de maan vliegt Avi om te zien of er verder geen gevaar dreigt, maar hij 

verliest Bekkie en Felien zeker niet uit het oog. 

Met zijn blikken die ver kunnen rijken, ziet hij hoe Lammie vrolijk tussen hun beide is en hij laat 

hen verder ongemoeid. 

‘Eerst mij vergewissen,’ denkt Avi, ‘want de engel met de zwarte vleugels moet eerst verwijderd 

zijn.’ 

Met een onmetelijke snelheid vliegt hij de aarde rond, tot hij zeker weet dat alles veilig is. 

Inmiddels zitten broer en zus samen met hun groot verdriet onbeweeglijk aan de grond genageld. 

Het verdriet van Bekkie is groot, maar Felien geeft de moed niet op en denkt verder om het 

geheim te ontdekken. 

Dan doet hij enkele bewegingen en schrijft met zijn vinger in het zand de naam van diegene die 

zich Leviud noemt. 

Verslagen en nog steeds troosteloos ligt Bekkie op de grond; ze kan haast niet meer denken door 

het groot verdriet dat hij de kindertjes over heel de aarde berokkend heeft. 

Felien laat zich door het verdriet niet van de wijs brengen en zoekt verder. 

Hij voelt duidelijk dat er iets verborgen ligt achter deze naam. 

Heel aandachtig kijkt hij naar de naam die op de grond geschreven staat. 

Lammie probeert Bekkie te troosten en kruipt in haar armen; al snel voelt zij haar verdriet 

verdwijnen. 

Terwijl Felien rusteloos naar de naam kijkt, leunt Bekkie met haar hoofd tegen de schouder van 

Felien en samen kijken ze naar de vreemde naam. 

- 
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EEEE    

Hoofdstuk 19 

OntdektOntdektOntdektOntdekt    

 

r verstrijkt een lange tijd dat ze daar stilzwijgend zitten zonder één woord te 

zeggen.                                                         

Lammie legt zich tussen hun beide neer en valt langzaam in een diepe slaap. 

Intussen proberen de kindertjes al het mogelijke te doen om het geheim te 

ontdekken. Eerst laten ze de eerste letter vallen, van Leviud naar Eviud. 

Dan proberen ze de tweede letter te laten vallen, van Eviud naar Viud… en zo iedere keer verder. 

Vol goede hoop proberen ze zo het geheim te ontcijferen, maar het wordt steeds een 

teleurstelling. 

Vuil en uil komen erin voor, maar dat is het niet. 

Keer op keer beginnen ze  opnieuw om het geheim te ontdekken, maar het wordt niets.  

Felien verliest stilletjes aan zijn geduld. ’Ik kan het maar niet ontdekken!’ schreeuwt hij uit. 

‘Wij moeten geduld hebben,’ zegt Bekkie, ‘samen zal het zeker lukken.’ 

Bekkie doet haar best om haar broer tot rust te brengen, maar zelf weet zij dat dat best moeilijk 

is. 

‘Om te weten wie iemand is, iemand die ik nog nooit gehoord of gezien heb, is best moeilijk.’ 

vertelt Felien. 

‘Je hebt gelijk,’ zegt Bekkie, ‘ maar wij mogen het niet opgeven, of onze Vader wordt heel 

droevig.’ 

Beiden kijken ze verder naar de vreemde naam, die op de grond geschreven staat:  

‘L e v i u d’. 

Lammie, die rustig ligt te dutten, laat zich niet storen door de woorden van Bekkie en Felien en 

slaapt rustig verder. 

Plots zien Bekkie en Felien in hun gedachten iets zeer merkwaardigs aan het woord. 

Hun lichaam huivert als nooit tevoren, hun ogen schieten wijd open. 

Rillingen over hun lichaam zorgen ervoor dat ze zich beiden stevig vastklemmen. 

Bekkie laat Lammie uit haar schoot vallen. 

Verschrikt schiet Lammie wakker en vlucht naar de schuur. 

Het is net alsof Lammie weet dat er iets ergs gaat gebeuren en hij verbergt zich tussen het hooi 

dat in de schuur gestapeld ligt. 

Bekkie en Felien houden zich nog steeds stevig vast. 
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Dan zegt Bekkie met een bibberende stem: ‘Zie jij wat ik ook zie?’ 

‘Ja,’ zegt Felien, ‘ik durf dat woord haast niet uit te spreken.’ 

Ze knielen beide neder en schrijven de naam letter voor letter opnieuw op de grond. 

Maar dan, de eerste letter die ze schrijven is niet de L… 

Maar de D… 

Dan de U… 

Dan de I… 

Dan de V… 

Dan de E… 

Dan de L… 

‘Dat woord durf ik niet uit te spreken.’ zegt Felien. 

‘Ik ook niet.’ zegt Bekkie. 

Nu weet ik waarom Avi dit woord zo vreemd vindt.  

Op het ogenblik dat het woord volledig op de grond geschreven staat, gebeurt er iets 

merkwaardigs. 

Uit de grond verschijnen plots vuur en damp, maar ook hij die zich Leviud noemt, met een stank 

alsof er iets rot aan het verbranden is. 

‘Zo, gemene schepseltjes van Hem die ik haat, hebben jullie ontdekt wie ik ben?’ 

Angstig stappen de kindertjes achterwaarts en wijzen naar de naam die op de grond geschreven 

staat. 

- 
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VVVV    

Hoofdstuk 20 

WaanzinWaanzinWaanzinWaanzin    

 

erschrikt ziet hij zijn naam op de grond… 

‘Neeeeeen, dat is niet waar!’ schreeuwt hij woedend. 

Het geschreeuw en de woede doen al de dieren van de boerderij uit angst het 

bos in vluchten. 

‘Jullie kunnen de naam niet ontdekt hebben. 

Jullie zijn veel te dom om hem te ontdekken.’ 

Zijn waanzin doet hem wel duizendmaal tegen de grond stampen. 

Hij vloekt… 

Hij roept…  

Hij tiert… 

In zijn waanzin rolt hij wel duizendmaal over de grond. 

Zonder ophouden rolt, tiert en vloekt hij. 

Dan kijkt hij hen indringend aan met ogen zo zwart als de nacht. 

Net op dat ogenblik schieten de vlammen hoog op uit de grond. 

Hetgeen er volgt, is een zwarte damp met een hevige stank. 

Hij vloekt en er komt een ongelooflijke stank uit zijn mond. De kindertjes doen enkele stappen 

achterwaarts. 

Dan wordt hij omringd door de zwarte damp. 

Plots stijgt het vuur hoger als voorheen, dan spreidt hij zijn vleugels en vliegt omhoog. 

Met een duik vliegt hij in het vuur. 

Er heerst een stilte. 

Stokstijf blijven de kindertjes staan. 

Ze durven zich haast niet te bewegen. 

Bekkie en Felien houden zich stevig vast uit angst dat ze voor eeuwig uit mekaar worden 

gehaald. 

Dan komt plots een geluid dat nog meer damp uit de grond doet verschijnen. 

Ssssssssssssssssssss…ssssssssssssssssssssss doet dat afgrijselijk geluid. 

Plots verdwijnt het vuur, maar de damp doet de geur heviger uit de grond opkomen. 

Dan verschijnt een kop met een kronkelend lichaam dat zich kruipend over de grond 

voortbeweegt, het is wel twintig meter lang. 
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Verschrikt zien de kindertjes een gitzwarte slang, die steeds maar groter wordt. 

Met donkere ogen kijkt hij hun sissend aan. 

Langzaam strekt de slang zich de hoogte in, dan zakt hij sissend naar beneden. 

Op een bepaalde hoogte blijft hij onbeweeglijk staan. 

Even later zakt hij dieper met een gesis dat maar niet ophoudt. 

Tot op dezelfde ooghoogte als de kindertjes blijft hij staan. 

Vreemd kijkt de slang hen diep in hun ogen aan. 

Zijn gelaatsuitdrukking toont een duidelijke minachting voor hun. 

Verlamd door zijn afgrijselijke blik blijven de kindertjes stokstijf staan. 

Terwijl de duivel hen aankijkt, kruipt de staart om de kindertjes heen en grijpt hen als  prooi. 

De kop van de slang doet langzaam enkele bewegingen, die van links naar rechts gaan, 

alsof hij wil spelen. 

De kindertjes blijven onbeweeglijk staan. 

Terwijl de slang hun voortdurend blijft aankijken, stijgt de angst in hun lichaam. 

Daar staan ze, machteloos, met tranen in hun ogen. 

Kruipend  komt de slang dichterbij, terwijl de staart hun niet los laat. 

Hij sluipt zonder ooghoogte te verliezen. 

Zijn bek gaat langzaam wijd open, terwijl hij dichter naar hun toe sluipt om hun te verslinden. 

De geur uit de bek van de slang doet de kindertjes nog meer walgen. 

Op dat ogenblik denken Bekkie en Felien aan hun lieve vriend Avi, die ergens hoog in de lucht, 

niets vermoedend en waakzaam rondvliegt. 

Intussen, in hun bedwelming, proberen ze een inspanning te doen om Avi te roepen. 

Doch, hoe groot hun inspanning ook is, des te groter is de greep van de slang, die steeds harder 

om hun lichaam knijpt.  

‘Ik ga jullie verslinden.’ lacht de slang hun toe. 

Maar dan komt er uit de hemel een gedonder dat oorverdovend klinkt. 

Moedig verschijnt  Lammie uit de schuur. 

Hoe vreemd het ook moge zijn, de vacht van Lammie schijnt helderder als nooit tevoren. 

Zonder ook maar een teken van angst voor de slang, kijkt hij de duivel aan. 

Verschrikt door de verschijning en de helderheid van het lam, huivert de duivel. 

Als de slang Lammie ziet naderen, siddert en bibbert hij als nooit tevoren. 

Zijn angst doet de greep op de kindertjes verzwakken. 

Net op dat ogenblik verdwijnt de zwarte rook om hun heen.  

“Eindelijk!’ denken de kindertjes. 



 

 

 Ze nemen diep adem en zo hard ze schreeuwen ku

Verschrikt door het luide geroep, v

Op verre hoogte tijdens het vliegen,

‘Vervloekt, dat is hij.’ denkt Avi.

Met een nog hogere snelheid vliegt hij naar beneden.

Net op dat ogenblik strekt de duivel

Dan, met een verheven blik en trots op de overwinning

gebogen naar de kindertjes. 

Net boven hun hoofd doet hij zijn bek nog wijder 

Tegelijkertijd doet hij uit zijn bek

‘Lieve God, help mij, ik kom e

Met een onmetelijke woede tijdens het vliegen,

Klaar voor de aanval waar hij zo lang op gewacht heeft.

Toch weet Avi dat hij er niet tijdig zal zijn 

Dan kijkt hij met zijn ogen die onmetelijk ver kunnen rijken

Zijn strakke blik doet licht uit zijn ogen verschijnen.

Meteen verschijnen er twee bliksem

Met zijn ogen gericht op zijn doel belanden ze
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en zo hard ze schreeuwen kunnen, roepen ze de naam van 

geroep, vliegt hij met een onmetelijke snelheid naar de 

tijdens het vliegen, ziet hij een bekend iemand waar hij van h

Avi. 

vliegt hij naar beneden. 

de duivel zich en maakt zich nog groter dan voorheen.

met een verheven blik en trots op de overwinning, kijkt hij met zijn kop naar beneden 

doet hij zijn bek nog wijder open. 

uit zijn bek een nog walgelijkere geur verschijnen, klaar om toe te happen.

ik kom er niet tijdig bij.’ denkt Avi. 

tijdens het vliegen, spreidt hij zijn vleugels zo wijd 

ar hij zo lang op gewacht heeft. 

dat hij er niet tijdig zal zijn om zijn lieve vriendjes te redden. 

die onmetelijk ver kunnen rijken naar de duivel.

doet licht uit zijn ogen verschijnen. 

twee bliksemschichten. 

gericht op zijn doel belanden ze recht in de muil van de slang

ze de naam van Avi. 

liegt hij met een onmetelijke snelheid naar de aarde. 

iemand waar hij van huivert. 

voorheen. 

t zijn kop naar beneden 

klaar om toe te happen. 

vleugels zo wijd hij kan. 

te redden.  

naar de duivel. 

de muil van de slang.  
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Met een afgrijselijke pijn vergeet de slang even zijn prooi en valt bewusteloos neer. 

Verwonderd kijken de kindertjes naar de slang en zien hoe de slang van gedaante verandert. 

‘Kijk, dat is hij, de man met de zwarte vleugels.’ zegt Felien nog een beetje suf van de geur. 

Bekkie is met stomheid geslagen, want zoiets hebben ze nog nooit gezien. 

Intussen daalt Avi vlak voor de voeten van de duivel. 

Woedend  grijpt hij de hals van de duivel. 

‘Ga weg jij bedrieger!’ roept Avi  en bevrijd eenieder die jij gevangen houdt. 

Eens zal ik jou verwoesten, maar nu is het de tijd nog niet, het einde der tijden is nog niet 

aangebroken. 

Avi smijt de duivel woedend tegen de grond. 

Hij gunt de duivel geen enkel woord om te spreken. 

Meteen doet de duivel rook verschijnen uit de grond. 

En daarin verdwijnt hij vloekend en tierend door zijn mislukking en falen. 

- 
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DDDD    

Hoofdstuk 21 

De overwinningDe overwinningDe overwinningDe overwinning    

 

an keert Avi zich tot de kindertjes en knielt nederig voor hen neer. 

Met tranen in zijn ogen vraagt hij om vergeving. 

Bekkie en Felien kijken hem verwonderd aan. ‘Waarom doe je dat?’ vraagt 

Bekkie. 

‘Het spijt mij dat ik de duivel niet meteen heb herkend.’ zegt Avi.  

De gedachte dat hij zou falen, storten hem in een onophoudelijke huilbui.  

‘Huil maar niet.’zegt Felien troostend. 

Bekkie legt haar handen op Avi’s hoofd, terwijl hij nog zit te huilen. 

‘Wij zijn trots op jou,’ vertelt Bekkie, ‘wat jij allemaal voor ons hebt gedaan. 

Jij bent onze eerste bewaker van de hemel die wij als vriend hebben.’ 

Op dat ogenblik verschijnt op Avi’s gelaat een grote glimlach. 

‘Dat is het grootste geschenk dat ik ooit van twee kindertjes heb ontvangen.’ zegt hij lachend. 

Dan, op dat ogenblik horen ze muziek die ergens van boven komt. Het geluid glijdt langzaam 

naar beneden. 

Het is het koor dat luidkeels hun stemmen verheft. 

Ze zingen een prachtig overwinningslied. 

Eerst klinkt het zachtjes, dan horen ze duidelijk vele kinderstemmetjes uit de hemel. 

De muziek klinkt steeds harder en harder. 

De engelen vliegen zingend door heel het universum om overal bekend te maken dat het boze 

verslagen is. 

De kindertjes uit het hemelrijk beginnen nog vreugdevoller te dansen, te springen en te 

schreeuwen. 

Ze schreeuwen met luide stem over de overwinning van Bekkie en Felien. 

Hun geschreeuw is over heel de aarde hoorbaar. 

Ja, heel de aarde weet van de overwinning en hun vrijheid. 

Want al de kindertjes die gevangen waren, zijn nu vrij. 

Al is het dag, zelfs de sterren glinsteren helderder als nooit tevoren. 

Dan wordt het opeens muisstil. 

Bekkie en Felien kijken verbaasd naar de hemel. 

Alles is zo helder  en blauw.  
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‘Waarom is alles plots zo stil?’ vraagt Felien nieuwsgierig. 

Felien en Bekkie zien een witte wolk, die steeds maar groter wordt. 

Heel zachtjes daalt hij naar beneden. 

‘Maar, wat zie ik daar?’ vraagt Bekkie. 

‘Daar, kijk daar, die wolk wordt gedragen door drie engelen.’ 

De drie engelen verschijnen met een helderheid als nooit tevoren.  

Verbaasd kijken de kindertjes hoe de engelen de wolk op hun schouders dragen en hem zachtjes 

laten nederdalen. 

Als hij eenmaal de grond raakt, verdwijnt de wolk terug naar de hemel. 

Het enige wat zichtbaar achterblijft, is een prachtige harp, omringd door de engelen. 

De harp is het kostbaarste instrument dat voortdurend beschermd wordt door drie engelen. 

De hele harp is versierd met diamanten en goud; de voet van de harp is van doorschijnend goud. 

En de snaren, die zijn van helder zilver, aan beide uiteinden versierd met parels. 

De harp is gewoon verblindend mooi. 

De drie engelen die rond de harp staan, kijken Bekkie en Felien glimlachend aan. 

Drie tellen later zien Bekkie en Felien nog een engel nederdalen. 

Hij daalt vlak voor de harp en begroet Bekkie en Felien met een diepe buiging. 

Dan begint hij zomaar te spelen. 

Tijdens het spelen gebeurt er iets heel bijzonders met de parels. 

Ze schijnen zo helder, dat men alleen maar de handen ziet bewegen. 

Vanaf het ogenblik dat men de snaren ook maar heel even aanraakt, horen ze het geluid tot in de 

hemel. 

Al de kinderen in de hemel luisteren zeer aandachtig naar dat prachtige geluid. 

Zelfs de engelen genieten van het geluid dat zachtjes in hun harten glijdt. 

Het geluid trilt over heel de aarde, alsof het leeft. 

Diegenen, die door Avi gevangen werden genomen, trillen hevig van de angst. 

Ze weten dat dit het teken van hun nederlaag is. 

Ze weten ook dat hun heer met de vleermuisvleugels verslagen is. 

Het geluid van de harp zweeft inmiddels zachtjes door heel de sterrenplaneet. 

Zelfs Hij, met Zijn voeten rustend op de blauwe planeet, hoort de overwinning. 

Dan, zomaar opeens, begint Hij te huilen. 

Hij huilt en huilt en opeens begint Hij zomaar te lachen. 

‘Eindelijk, eindelijk…,’ lacht Hij, ‘dat is het ogenblik waarop Ik zolang gewacht heb.’ 

Dan verzwakt het geluid van de harp. 
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Al de kindertjes in de hemel kijken gespannen naar de aarde. 

Ook de engelen van oost tot west en van het zuiden tot het noorden kijken met een verlangen om 

Hem weer te mogen zien. 

Inmiddels, terwijl het geluid zachter en zachter speelt, dimmen de lichtjes van de parels. 

De overwinning van Bekkie en Felien wordt in de hemel met tranen gevierd.   

Hun beloning is de prachtige muziek, iets dat heel veel waarde heeft in de hemel. 

Het is een beloning die eigenlijk eenieder nooit vergeten zal. 

De engel achter de harp stapt naar voren en omhelst Bekkie en Felien; hij houdt hen stevig vast. 

‘Het  is lang geleden dat ik nog zo’n overwinningslied heb gespeeld.’ vertelt hij. 

‘Het is een grote eer en vreugde voor mij om voor jullie te spelen; jullie hebben je niet laten 

misleiden door het boze.’ lacht de engel. 

Bekkie en Felien lachen om de vreugde van de engel. 

Ook de drie engelen die naast de harp staan, kunnen hun vreugde niet verbergen en klappen in 

hun handen. 

Ze klappen en klappen zonder ophouden. 

Dan wordt het plots eindeloos stil. 

De kindertjes in de hemel kijken met vreugde naar Hem. 

Ze kijken met een blijdschap waarbij hun hart sneller slaat. 

De engelen die altijd dicht bij de kindertjes zijn, knielen neder met hun hoofden naar beneden 

gebogen. 

Dan loopt Hij dwars tussen al de bewoners van Zijn hemelrijk. 

Het zijn er duizenden en nog eens duizenden;  duizenden bewoners van Zijn hemelrijk, zoveel 

zijn het er, ze zijn gewoon niet te tellen. 

De engelen die hun hoofden gebogen hebben, zien alleen Zijn voeten voorbij gaan. 

Dan roepen ze allen: ‘U Zij de Koning der koningen.’ 

Dat zegt eenieder die in Zijn hemelrijk woont. 

Zoals de wind waait, zo stapt Hij naar de aarde. 

Hij heeft geen vleugels nodig, Hij gaat omdat Hij het zo wil. 

De kindertjes in de hemel blijven Hem voortdurend aanstaren, waar Hij ook gaat. 

Hun blikken blijven Hem steeds volgen. 

Waar Hij ook maar één stap zet, hun aanblik wijkt niet van Hem. 

Alleen de engelen blijven geknield met hun hoofden  gebogen totdat Hij de aarde heeft bereikt. 

Even later zien Bekkie en Felien hoe de vier engelen op hun knieën gaan. 

Langzaam buigen ze hun hoofden. 
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Zo blijven ze een tijd lang, zonder zich te bewegen. 

Bekkie en Felien snappen er niets van. 

‘Waarom doen jullie dat?’ vraagt Felien hen nieuwsgierig. 

De engelen blijven hun het antwoord schuldig. 

Toch Avi, die ook klaar staat om zijn hoofd te buigen, fluistert nog snel enkele woordjes in hun 

oor. 

‘Onze Koning komt tot ons.’ spreekt hij. 

Dan horen de kindertjes het geblaat van een bekend iemand. 

Ze kijken achter zich en blijven verbaasd staan. 

‘Vader, Vader…,’ schreeuwen ze. 

Zo snel als ze kunnen, lopen, rennen ze naar Hem toe. 

Het is Hij, die altijd met Zijn voeten op de blauwe planeet rust, dit keer met Lammie in Zijn 

armen. 

Ze omhelzen Hem stevig. 

Dan beginnen de kinderen plots te zingen, een lied dat Hem bekend voorkomt. 

Het is het lied, dat ze vaak voor Hem zongen: 

‘Hij is onze Vader, 

Hij is onze Vriend, 

Hij is onze Koning, 

Onze allergrootste Vriend.’ 

Hij glimlacht, een traan is duidelijk zichtbaar. 

Dan staan de vier engelen recht en groeten hun Koning. 

Ook Avi groet Zijn Koning. 

‘Gegroet, mijn Koning…’ zeggen de engelen. 

‘Gegroet mijn engelen!’ spreekt Hij. 

Terwijl de kindertjes Hem nog vasthouden maakt Lammie zich duidelijk hoorbaar. 

‘Hier is jullie Lammie, die Leviud zo haat.’ vertelt Hij. 

Felien neemt Lammie in zijn armen, vrolijk begint Lammie zijn gezicht te likken. 

Bekkie lacht om de vreugde van Lammie. 

Terwijl de Koning hun aankijkt, gaan de vier engelen naar de schuur en halen er een oude stoel, 

die jaren niet meer werd gebruikt. 

De vier engelen dragen de oude stoel, alsof hij van puur goud zou zijn. 

Het is een oude versleten stoel, maar omdat hij voor Hun Koning is, dragen ze hem met grote 

zorg. 



 

 
  

58 

Eens bij de Koning plaatsen de engelen de oude stoel zachtjes neer. 

Hij zet zich rustig neder. 

Hij leunt achterover  alsof Hij er altijd op heeft gezeten. 

‘Wat zit ik lekker.’ spreekt Hij. 

‘Kom eens tot Mij!’ zegt Hij tot de kindertjes. 

Met grote vreugde stappen de kindertjes naar Hem toe. 

‘Weet je, Lammie is eigenlijk iemand die ik als voorbeeld heb gebruikt in het verleden. 

En daarom heeft Leviud heel veel angst voor Lammie. 

Maar nu terug naar jullie… 

Mijn lieve Bekkie en Felien, daar jullie in de hemel nog geen naam hebben, heb Ik er één voor 

jullie beide bedacht. 

Een naam die tot alle sterren en alle planeten bekend zal zijn. 

Jullie hebben grote moed getoond tegenover Leviud die eigenlijk de duivel is. 

De duivel wist dat jullie nog geen namen hadden en daarom probeerde hij Mij jullie te ontnemen.  

Daarom probeerde hij jullie te verslinden. 

Ondanks dat hij jullie zo vast had en jullie haast geen lucht meer konden happen, hebben jullie 

zeer grote moed getoond. 

Jullie twijfelden niet om Avi te roepen, want hij is jullie vriend die Ik heb gekozen. 

En jullie hebben geen angst getoond, ondanks jullie pijnen voor hem. 

En wat zeer belangrijk is; jullie hebben verdriet getoond voor jullie broertjes en zusjes die door 

hem gevangen waren. 

Maar gelukkig zijn ze bevrijd door de overwinning van jullie. 

Jullie zijn moedig en daarom heb Ik voor jullie heel bijzondere namen gekozen die bij jullie 

passen.’ 

- 
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PPPP    

Hoofdstuk 22 

Rebecca en RaphaëlRebecca en RaphaëlRebecca en RaphaëlRebecca en Raphaël    

 

lots komt er een daverend geluid uit de hemel. 

Al de kindertjes jubelen en dansen voor de naam die Hij geven zal. 

De engelen vliegen van vreugde van de ene plaats naar de andere. 

Het is moeilijk te beschrijven waar ze eigenlijk heen vliegen, want hun 

hemelrijk is onbeschrijflijk groot.  

Ook zijn er aardse kindertjes bijgekomen in het koninkrijk. 

Het zijn zij die door Leviud gevangen waren. 

Ze kijken met vreugde naar de aarde, die ze voorheen verlaten hadden. 

Nieuwsgierig luisteren ze naar de nieuwe namen die heel bijzonder zullen zijn, want niemand in 

de hemel zal zo heten als zij. 

Elkeen heeft een bijzondere naam. 

Ook heeft iedere naam een betekenis voor de Heer. 

Alleen Hij kent de betekenis ervan. 

Dan, met een stilte als voorheen, kijken ze naar Hem. 

Ook de engelen luisteren naar de bijzondere namen die Hij geven zal. 

Dan stapt Lammie net voor de voeten van Hem, Hij die altijd met Zijn voeten op de blauwe 

planeet rust. 

Lammie legt zich neder en kijkt de kindertjes aan zonder zijn ogen ook maar een ogenblik van 

hen af te wenden. 

Hij buigt zich langzaam voorover en streelt met Zijn handen over de rug van Lammie.  

Dan, met een liefdevolle blik, kijkt Hij hun aan en spreekt hun met een glimlach aan. 

‘Jij lieve Bekkie, jou zal Ik Rebecca noemen. 

En jij lieve Felien, jou naam zal Raphaël zijn.’ 

Alweer heerst er een daverende vreugde in de hemel. 

Al de engelen, al de kindertjes, al de sterren en planeten juichen op hun manier. 

Er is niemand die machtig is om deze vreugde tegen te houden. 

Al de kindertjes dansen en springen voor de bijzondere namen die Hij hun gaf. 

Zelfs de engelen vinden het  heel bijzondere namen. 

Dan wordt het weer zo stil als voorheen  en spreekt Hij tot hen: 

‘Jullie namen zullen over iedere planeet en iedere ster kenbaar zijn. 
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Iedere ster zal helderder schijnen bij jullie bezoek. 

En Mijn blauwe planeet zullen jullie bezoeken zo vaak als jullie willen.’ 

Dan richt Hij Zich tot Avi: 

‘En jij trouwe engel, jij hebt goed gehandeld. 

Jij hebt Mijn kindertjes goed beschermd. 

Jij mag voor eeuwig de kindertjes vergezellen van planeet tot planeet. 

Jij zal hun beschermer zijn.’ 

Avi buigt zich neder met tranen in zijn ogen. 

Dank U wel mijn Koning der koningen. 

Hij plaatst Zijn hand op het hoofd van Avi. 

‘Ook jouw naam zal bekend zijn over heel het hemelrijk. 

Eenieder zal weten wie jij bent.’ 

Dan kijkt Hij opnieuw naar de kindertjes. 

‘De betekenis van jullie namen zal voor altijd in mijn boek gegrift staan. 

Alleen Ik ken de betekenis ervan.’ 

Dan strekt Hij Zijn beide armen naar voren. 

‘Kijk naar mijn handen!’ spreekt Hij. 

Nieuwsgierig kijken de kindertjes naar Zijn handen.  

Plots zien ze iets dat steeds groter en groter wordt. 

‘Kijk Rebecca.’ spreekt Raphaël verwonderd. 

Met wijde ogen vol bewondering slaan hun harten sneller. 

‘Maar, kijk Raphaël, het zijn onze vleugels.’ 

Uit vreugde omhelzen beide kindertjes Hem die altijd met Zijn beide voeten op de blauwe 

planeet rust. 

Even later spreekt Hij tot hen: 

‘Ik had allang een naam voor jullie, maar Ik wachtte op de tijd dat het boze verslagen zou 

worden door twee kindertjes.’ 

Dan spreekt Hij enkele woorden die de kindertjes eigenlijk niet begrijpen. 

Zonder dat de kindertjes het merken, hangen de vleugels daar waar ze altijd hebben gehangen; 

helderder als nooit tevoren, achter op hun rug. 

Dan kijkt Hij de vier engelen aan alsof Hij eigenlijk één van hen een bevel wil geven. 

De engelen begrijpen meteen wat Hij ermee bedoelt. 

Eén van de engelen die de harp bespeelt, staat klaar en begint plots opnieuw te spelen. 

Hij speelt zo mooi als nooit tevoren. 



 

 
  

61 

Hij, die de vleugelen aan de kinderen gaf, doet langzaam Zijn ogen dicht en geniet van de 

heerlijke muziek die door de engel wordt gespeeld. 

Ze wordt gespeeld door hem die de naam ‘engel der muziek’ kreeg. 

De drie engelen zijn eigenlijk de engelen die de Heer altijd vergezellen, waar Hij ook maar is. 

Dan, als de muziek ophoudt, opent Hij Zijn ogen. 

‘Dat was heerlijk,’ spreekt Hij,  ‘Ik heb nogmaals van jullie overwinningsmuziek genoten.’ 

Dan stapt Avi naar voren en buigt zijn hoofd nederig. 

Hij plaatst Zijn handen op Avis’ schouders. 

Net op dat ogenblik verschijnt er een wolk die langzaam de voeten van de engel met de 

waardevolle harp bedekt. 

Langzaam stijgt hij omhoog, steeds hoger en hoger tot hij de hemel bereikt. 

De harp krijgt zijn vaste plaats, daar in het midden van het symfonieorkest. 

De drie engelen wachten op het bevel van Hun Koning. 

Langzaam worden ook hun voeten door een witte wolk omringd, die helder wit schijnt. 

Dan spreekt Hij tot Avi: 

‘Jij, mijn goede engel, jou vertrouw ik Mijn kostbare kindertjes toe. 

Behoed hun, want ze zijn zeer kostbaar in Mijn hemelrijk.’ 

‘Dank je wel mijn koning!’ spreekt Avi. 

Dan knielt hij neder uit eer voor Hem. 

Hij richt zich tot de kindertjes, staat recht en neemt Lammie in Zijn armen. 

Intussen omringt de wolk ook de stoel waar Hij op gezeten heeft. 

En langzaam schuift hij dichter en dichter tussen de drie engelen die de stoel beschermen, 

wachtend op Hem die hun Koning is. 

‘Zo, Mijn lieve kindertjes,’ spreekt Hij die Zijn voeten altijd  op de blauwe planeet  doet rusten, 

‘jullie hebben het geschenk waar jullie naar verlangden verdiend.’ 

Intussen fladderen de vleugels vol ongeduld om de planeten en sterren te bezoeken, iets waar ze 

nooit genoeg van krijgen. 

Dan, met blijdschap in hun hart, zingen de kindertjes het lied dat alleen voor Hem is. 

Maar, wat gebeurt er nu. 

Nog net voordat ze het lied willen zingen,  zingen al de kindertjes in de hemel mee: 

‘Hij is onze Vader, 

Hij is onze Vriend, 

Hij is onze beste Kindervriend, 

De Vriend van ieder kind.’ 



 

 

Rebecca en Raphaël zijn blij dat 

Zelfs heel het hemelrijk, ook de engelen

‘Zo, Mijn kindertjes, geniet van jullie geschenk

Dan gaat Hij met Lammie in de armen naar de wolk,

Hij zet Zich neder op de stoel 

‘ Ik zie jullie hoog tussen de sterren…

Rebecca en Raphaël kijken Avi

Dan lachen ze alle drie over het

Ze kijken nog allen eenmaal rond in hun om

ze niet willen vergeten. 

Dat kleine boerderijtje waar de kippen, konijnen,

vrolijk in het bos rondlopen, waar geen wolven 

‘Hier komen wij nog wel vaker,

Kom, laten wij onze handen goed vasthouden

Dan, zo snel als de bliksem verschijnt

de vele planeten.   

Iedere ster en iedere planeet ken

gemaakt. 
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blij dat al hun vrienden ook het lied kennen. 

ook de engelen, zullen dit lied nooit vergeten. 

geniet van jullie geschenk. Ik zal jullie nooit uit het oog 

ammie in de armen naar de wolk, waar de engelen op H

Hij zet Zich neder op de stoel en glimlacht naar de kindertjes. 

Ik zie jullie hoog tussen de sterren…’ en weg is Hij. 

Rebecca en Raphaël kijken Avi glimlachend aan. 

het grote geschenk dat Hij hun gaf. 

Ze kijken nog allen eenmaal rond in hun omgeving waar ze een tijd hebben

boerderijtje waar de kippen, konijnen, koeien en schapen leefden e

waar geen wolven noch roofdieren hen nog aanvallen.

Hier komen wij nog wel vaker,’ spreekt Avi, ‘dit zal onze lievelingsplaats zijn om te rusten.

laten wij onze handen goed vasthouden, het is tijd om te vertrekken.’

zo snel als de bliksem verschijnt, zo verdwijnen ze tussen de hoge wolken

planeet kent inmiddels hun namen, want deze werden door Hem bekend

Ik zal jullie nooit uit het oog verliezen.’ 

Hun wachten. 

ebben geleefd, een tijd die 

leefden en waar ze nu 

hen nog aanvallen. 

lievelingsplaats zijn om te rusten. 

’  

verdwijnen ze tussen de hoge wolken, ver weg langs 

en door Hem bekend 
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Zelfs op de dag van vandaag vliegen ze van ster tot ster en van planeet tot planeet. 

Voor altijd zullen hun namen bekend zijn over heel het hemelrijk. 

Van iedere ster en planeet krijgen ze nooit genoeg gezien. 

Iedere planeet is nieuw en iedere ster schijnt anders. 

Ze vliegen en vliegen zover, de planeten en sterren rijken ver weg achter de verste ster en 

planeet. 

Er is geen einde in hun vreugde. 

Maar Hij, met Zijn voeten op de blauwe planeet, blijft hun gadeslaan, waar ze ook  maar zijn. 

Op welke planeet dan ook, Hij blijft hun volgen! 

Zo is Hij, trouw en liefdevol voor iedereen die Hem liefheeft. 

 

EindeEindeEindeEinde        
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