
 

                                

    
 
 
 
 

                            Pino, jij bent van mijPino, jij bent van mijPino, jij bent van mijPino, jij bent van mij

"Hé Bas, ga je mee voetballen? We hebben jou al 
een paar dagen gemist op ons voetbalpleintje." 
Roy staat met zijn voetbal in d
Bas zijn vader, waar
het werk is. Met vuurrode wangen en de tong uit 
zijn mond schuurt hij een stuk hout
liggen nog meer stukken hout, een hamer en zaag 
en spijkers. "Nee joh
"Wat ben je toch allemaal aan het doen?" vraagt 
Roy nieuwsgierig. "Kijk", zegt Bas, terwijl hij het 
hout laat zien waar hij mee bezig is.
houten pop." Roy schiet in de lach. "Een pop? Wat 
moet je daar nou mee, man
gewone pop," zegt Bas,
bewegen aan touwtjes. Een marionet. Moet je 
kijken, ik heb boeken met voorbeelden uit de 
bieb gehaald. En
hoe mijn pop gaat
“wat een klus. En die kleren, hoe kom je daar dan 
aan?" Bas bloost van oor toe oor. "Mijn moeder 
geeft me naailes. Naaien is echt niet alleen voor 
meisjes hoor. Jongens kunnen het n
leren." Roy stuit met de bal, en verlaat de 
werkplaats. "Jammer dat je niet komt voetballen. 
Als je marionet klaar is, laat je hem dan zien? 
Doei!" 
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Bas, ga je mee voetballen? We hebben jou al 
een paar dagen gemist op ons voetbalpleintje." 
Roy staat met zijn voetbal in de werkplaats van 
Bas zijn vader, waar Bas bij de werkbank druk aan 

. Met vuurrode wangen en de tong uit 
zijn mond schuurt hij een stuk hout. Om hem heen 
liggen nog meer stukken hout, een hamer en zaag 

spijkers. "Nee joh," zegt Bas, "ik heb geen tijd." 
"Wat ben je toch allemaal aan het doen?" vraagt 
Roy nieuwsgierig. "Kijk", zegt Bas, terwijl hij het 

aat zien waar hij mee bezig is." Ik maak een 
Roy schiet in de lach. "Een pop? Wat 

moet je daar nou mee, man?" "Het is niet een 
zegt Bas, "maar een pop die kan 

bewegen aan touwtjes. Een marionet. Moet je 
kijken, ik heb boeken met voorbeelden uit de 
bieb gehaald. En ik heb een tekening gemaakt 

gaat worden." "Poeh," zucht Roy, 
een klus. En die kleren, hoe kom je daar dan 

aan?" Bas bloost van oor toe oor. "Mijn moeder 
geeft me naailes. Naaien is echt niet alleen voor 
meisjes hoor. Jongens kunnen het net zo goed 

" Roy stuit met de bal, en verlaat de 
werkplaats. "Jammer dat je niet komt voetballen. 
Als je marionet klaar is, laat je hem dan zien? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. 
Vol trots neemt Bas hem mee naar 
klas staan de meester en de kinderen 
nieuwsgierig om hem heen. Bas trekt aan de 
touwtjes van zijn pop Pino, en laat hem zo over de 
tafel lopen en allerlei kunstjes maken. De kinderen 
lachen en klappen in de handen. "Vet cool!" 
roepen ze, "bis, bis, bis." Waarop pop 
mooie buiging maakt. "
Vanaf die dag neemt Bas Pino overal mee naar 
toe. Na een tijdje is het al 
Bas en Pino horen bij elkaar. Maar dat Bas Pino 
zelfs mee neemt naar zijn bed, d

En dat is misschien maar goed ook

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. 
neemt Bas hem mee naar school. In de 

klas staan de meester en de kinderen 
nieuwsgierig om hem heen. Bas trekt aan de 
touwtjes van zijn pop Pino, en laat hem zo over de 
tafel lopen en allerlei kunstjes maken. De kinderen 
lachen en klappen in de handen. "Vet cool!" 

, bis, bis." Waarop pop Pino een 
mooie buiging maakt. "Wow, wat een mooie pop!"  
Vanaf die dag neemt Bas Pino overal mee naar 
toe. Na een tijdje is het al heel vanzelfsprekend: 
Bas en Pino horen bij elkaar. Maar dat Bas Pino 
zelfs mee neemt naar zijn bed, dat ziet niemand. 

En dat is misschien maar goed ook. 



 

 

Op een middag gaat Bas 
voetballen met zijn vrienden. 
Alle tassen liggen aan de 
rand van het voetbalveld. 
Pino zit erbij als oppasser. Het 
wordt een spannende 
wedstrijd. Na afloop lopen de 
jongens naar hun tassen. Bas 
schrikt. Waar is Pino? Hij zit 
niet meer bij de tassen. Pino is 
weg! De jongens zoeken 
overal. En ze vragen aan 
iedereen die voorbij komt of 
hij Pino ook heeft gezien. 
Maar Pino is weg en blijf weg. 
Het is al donker als Bas 
verdrietig naar huis loopt. Hoe 
kan het toch dat Pino is 
verdwenen? 
Weken gaan voorbij. Bas doet 
er alles aan om Pino terug te 
krijgen. Hij hangt een foto van 
Pino op het prikbord in de 
school met een oproep: Wie 
Pino terug brengt krijgt een 
beloning! En ook in de winkels 
en in de krant staat zijn 
oproep om Pino terug te 
vinden. Maar helaas… Pino 
wordt niet terug gevonden. 
Balen, Bas denkt elke dag 
aan Pino. Hij mist zijn pop en 
voelt zich er heel verdrietig 
door. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op een middag 
langs een winkel met houten speelgoed. H
dat? Bas springt van 
Daar… in die etalage… daar zit een marionet… 
het is… Pino! Bas rent de winkel in en roept tegen 
de verkoper: "Dat is Pino! In de etalage zit mijn 
pop die ik heb gemaakt!" De verkoper fronst zijn 
wenkbrauwen. "Jouw pop? Mijn pop zul je 
bedoelen. En die marionet is te koop. Als jij de prijs 
betaald die erop staat is hij voor jou en mag je 
hem meenemen." B
"Maar het is mijn Pino. Ik heb hem zelf gemaakt
De verkoper schudt zijn hoofd. "Praatjes, dat kan 
iedereen wel vertellen
gehad die erop lijkt. Maar deze is toch echt van 
mij hoor." De verkoper gelo
verdrietig de winkel uit.

 

 

middag fietst Bas door een winkelstraat, 
een winkel met houten speelgoed. Hé, wat is 

springt van zijn fiets. Ziet hij het goed? 
Daar… in die etalage… daar zit een marionet… 
het is… Pino! Bas rent de winkel in en roept tegen 

verkoper: "Dat is Pino! In de etalage zit mijn 
pop die ik heb gemaakt!" De verkoper fronst zijn 
wenkbrauwen. "Jouw pop? Mijn pop zul je 
bedoelen. En die marionet is te koop. Als jij de prijs 
betaald die erop staat is hij voor jou en mag je 
hem meenemen." Bas bijt op zijn lip en snikt: 
"Maar het is mijn Pino. Ik heb hem zelf gemaakt." 
De verkoper schudt zijn hoofd. "Praatjes, dat kan 

vertellen. Misschien heb jij een pop 
gehad die erop lijkt. Maar deze is toch echt van 
mij hoor." De verkoper gelooft Bas niet. Bas loopt 
verdrietig de winkel uit. 



 

 

 
Wat denk jij wat Bas nu gaat 
doen? Bas fietst naar huis, zo snel 
als hij kan. Hij rent naar zijn 
kamer en… hij pakt zijn 
spaarvarken. Hij rammelt met het 
geld in de dikke buik van het 
varken. Zou het genoeg zijn? 
Vliegensvlug fietst hij terug naar 
de winkel. Het is best veel geld 
wat hij voor Pino moet betalen. 
Maar dat heeft Bas er graag voor 
over. De verkoper kijkt verbaast 
hoe Bas zijn hele varken leeg 
schudt op de toonbank. Yes! Hij 
heeft genoeg geld gespaard om 
Pino te kopen! Bas drukt Pino 
tegen zich aan. "O Pino, wat ben 
ik blij. Jij bent van mij en ik wil je 
nooit weer kwijtraken! 
 

 

Het is avond. Bas vertelt het hele 
verhaal aan vader. Vader lacht. 
"Weet je waar jouw verhaal mij 
aan doet denken? Vraagt vader. 
“Aan het verhaal uit de Bijbel 
waarin de goede herder zijn 
verloren schaapje zoekt en 
vindt.” Bas lacht.  
 
 
 
 



Vader zegt: “
bent onwijs blij met Pino. Weet je wie 
gemaakt?” “
Maar wat heeft dat er nu mee te 
“Alles,” vertelt vader. “De Here God houdt 
ontzettend veel van alle mensen die Hij heeft 
gemaakt. Maar toch raakt hij de mensen
zo waardevol voor Hem zijn
verbaasd: ”Hè, hoe kan dat nou?
het fijn om Pino altijd bij je te hebben?” 
knikt. “God wil niets liever dan er voor jou zijn, 
voor de volle 100% Maar door de verkeerde 
dingen die we 
zo’n fijn contact met God te hebben. Nu niet, 
en als je gestorven bent ook niet. Jij hebt 
gedaan om Pino 
knikt, zeker weten.
alles voor over
te brengen, zelfs het meest kostbare wat Hij 
heeft: zijn eigen Zoon. En daarom is Jezus 
gestorven voor 
wereld. Hij stierf in onze plaats. En zo kan 
Jezus ons weer terug kopen.” “Oh
“ik snap het niet helemaal. Met geld?” Vader 
lacht: “Nee, niet met geld. Maar 
van Jezus. Hij
bent nu van mij, en niemand kan je nu nog bij 
me weg stelen.” Het is een tijdje stil. Bas denkt 
na en dan zegt hij: “Wow, je eigen bloed, dat 
is heftig.” “Ja,” zegt vader, ”en nu begrijp je 
vast ook wel waarom we heel kostbaar zijn 
voor de Here God: Hij heeft ons 
Hij heeft ons gekocht.” Bas knikt, hij begrijpt 
het. Jij ook?  
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“Jij hebt Pino zelf gemaakt en je 
bent onwijs blij met Pino. Weet je wie jou heeft 
gemaakt?” “Ja, natuurlijk… de Here God. 

t heeft dat er nu mee te maken?” 
” vertelt vader. “De Here God houdt 

ontzettend veel van alle mensen die Hij heeft 
gemaakt. Maar toch raakt hij de mensen, die 
zo waardevol voor Hem zijn, kwijt.” Bas kijkt 
verbaasd: ”Hè, hoe kan dat nou?” “Jij vindt 
het fijn om Pino altijd bij je te hebben?” Bas 
knikt. “God wil niets liever dan er voor jou zijn, 
voor de volle 100% Maar door de verkeerde 
dingen die we doen is het niet mogelijk om 
zo’n fijn contact met God te hebben. Nu niet, 
en als je gestorven bent ook niet. Jij hebt alles 
gedaan om Pino weer terug te krijgen?” Bas 

zeker weten. “De Here God had er echt 
alles voor over om de mensen bij Hem terug 

, zelfs het meest kostbare wat Hij 
heeft: zijn eigen Zoon. En daarom is Jezus 
gestorven voor het kwaad van de hele 
wereld. Hij stierf in onze plaats. En zo kan 
Jezus ons weer terug kopen.” “Oh,” zegt Bas, 
“ik snap het niet helemaal. Met geld?” Vader 
lacht: “Nee, niet met geld. Maar het bloed 

Hij vergeeft al je fouten en zegt: jij 
van mij, en niemand kan je nu nog bij 

me weg stelen.” Het is een tijdje stil. Bas denkt 
na en dan zegt hij: “Wow, je eigen bloed, dat 
is heftig.” “Ja,” zegt vader, ”en nu begrijp je 
vast ook wel waarom we heel kostbaar zijn 
voor de Here God: Hij heeft ons gemaakt en 
Hij heeft ons gekocht.” Bas knikt, hij begrijpt 
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