De regenboogbonk
Oma is op bezoek. 'Kijk eens Floor,' zegt ze. 'Ik heb een
cadeautje voor je.' Ze geeft Floor een klein rond pakje.
Floor doet snel het papiertje eraf. 'Wow,' zegt ze, 'wat
mooi!' In haar hand glinstert een bonk. Niet een gewone
bonk, nee, één met alle kleuren van de regenboog. Kijk,
als je hem in het zonlicht houdt, schitteren al die kleuren.
Floor poetst de bonk, zodat hij nog mooier glimt. Ze
fluistert: 'Ik neem jou mee naar school. Ik bewaar jou in
mijn knikkerzak.’

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die
aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware
knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de meeste knikkers van de
hele school. Ik kan mijn knikkerzak bijna niet meer tillen! En
kijk eens…' Joost graait in zijn knikkerzak en haalt een
prachtig gekleurde mega bonk tevoorschijn. 'Net nieuw.'
roept hij. 'Is hij niet gaaf?' 'Wow,' zeggen de kinderen die
om hem heen staan. Zo’n mooie bonk hebben ze nog
nooit eerder gezien. 'Dit is mijn geluksbonk,' zegt Joost.
'Daarom win ik bijna altijd!'

De bel gaat. Hè, wat jammer, de school begint. Alle
kinderen rennen naar de deur. Joost telt nog gauw de
knikkers die hij heeft gewonnen. Floor tikt hem op zijn
schouder. Ze opent haar hand. 'Kijk eens Joost. Ik heb ook
een prachtige regenboogbonk. Ik dacht dat ik alleen zo’n
mooie had. Zie je dat, het lijken wel tweelingbonken.' Ze
moeten er samen om lachen.

Als de pauze begint, rennen de kinderen meteen naar de
knikkerpotjes. 'Wie doet er met mij mee?' roept Joost. Hij
grabbelt in zijn zak met knikkers. Maar wat is dat? Hij laat
nog eens zijn vingers door al zijn knikkers glijden. 'Hé
jongens, die mooie regenboogbonk is weg. Dat is raar!
Vanmorgen heb ik hem nog laten zien.'
Alle kinderen helpen met zoeken. In het gras, bij de
bomen, onder de struiken. Maar de bonk is weg en blijft
weg. 'Hoe kan dat nou?' roept Joost. 'Ik heb de knikkerzak
bij mijn jas gehangen. Iemand moet hem gewoon gepikt
hebben. Laat me eens in jullie zakken zoeken. De kinderen
keren hun jaszakken binnenste buiten en laten hem kijken
in hun knikkerzak.

Joost stapt op Floor af. 'Laat mij eens in jouw knikkerzak voelen,'
zegt Joost. Hij steekt zijn hand al in de zak van Floor. 'Niet doen,' wil
Floor nog zeggen. Maar Joost heeft haar regenboogbonk er al
uitgehaald en houdt hem nu triomfantelijk omhoog. 'Zie je dat?'
roept Joost. 'Floor heeft hem gepikt.' 'Niet,' huilt Floor, 'dat is mijn
bonk.' Maar de kinderen roepen: 'Joh, we zien toch dat hij uit jouw
knikkerzak vandaan komt?' Alle kinderen spelen weer vrolijk
verder. Floor staat verdrietig aan de kant. Als ze bij het groepje
kinderen komt staan, duwen ze haar gewoon aan weg. 'Ga eens
ergens anders spelen, straks pik je ook nog onze knikkers.’ En Joost
sist in haar oor: ‘Denk erom dat je je stil houdt, anders zál ik je.'
Na de pauze loopt Floor stilletjes de klas binnen. Ze hoort niet wat
de juf allemaal vertelt. Ze is blij als het tijd is om naar huis te gaan.

'Toe Floor, eet eens door,' zegt moeder. 'Wat zit je te treuzelen met
je eten.' 'Ik heb geen trek,' zegt Floor. Het lijkt wel of er een grote
knoop in haar buik zit. Hoe moet ze het mama nou vertellen? Ze
mag niets zeggen van Joost. Hij is de grootste en stoerste jongen
van de klas. Floor begint te huilen. 'Voel jij je niet lekker?' vraagt
moeder. Floor knikt. 'Weet je wat,' zegt moeder. 'Kruip lekker in je
bed, dan bel ik de school op dat je vanmiddag niet komt.' Floor
zucht. Gelukkig, ze hoeft niet naar de kinderen die denken dat ze
gepikt heeft. En met wie ze niet mee mag spelen. 'Ik ga nooit meer
naar school,' denkt Floor. 'Nooit meer.'

De volgende morgen is het heel stil in de klas. De kinderen
luisteren geboeid als juf vertelt. Alle kinderen? Nee, alleen
het stoeltje van Floor is leeg. Juf vraagt: 'Wie kan iets
bedenken wat de Here Jezus fout heeft gedaan?' Wat
een rare vraag. 'Niets natuurlijk,' roepen de kinderen. 'De
Here Jezus deed alleen maar goed, en dingen waar je blij
van wordt. Hij maakte alle zieken beter. En Hij kon ook zo
mooi vertellen.' Juf vertelt verder: 'Op een keer kwamen
soldaten die Jezus meenamen. Ze gaven Hem de schuld
van dingen die Hij niet heeft gedaan. Ze roepen: ‘Jij zegt
dat je de koning van de joden bent? Mooi niet. En hoe
durf je te zeggen dat je de zoon van God bent?' 'Dat is
niet eerlijk,' roepen een paar kinderen. Joost kijkt naar de
lege stoel. Hè, waarom moet hij aan Floor denken, nu de
juf dit vertelt? Joost wil er nu niet aan denken dat hij Floor

de schuld gaf van iets wat ze niet heeft gedaan. Dan
hoort hij juf zeggen: 'De Here Jezus schold niet terug. Hij
liet zich zonder verzet meenemen.' Joost ziet in
gedachten Floor heel stil en verdrietig op het plein staan.
Kon hij zijn denken maar stop zetten!
Het verhaal wordt nog verdrietiger. 'De soldaten lieten
Jezus sterven aan een kruis. Wie weet waarom? Hij had
toch geen straf verdiend?' Juf vraagt: 'Wie van jullie heeft
er nog nooit iets fout gedaan?' Niemand steekt zijn vinger
op.

Joost voelt zich naar van binnen. Het is net of er een volle
knikkerzak in zijn buik zit die er nooit meer uit wil. Hij hoort
juf vertellen: 'Eigenlijk hebben wij straf verdiend voor alle
nare dingen die we gedaan hebben. Maar Jezus houdt
zoveel van ons, Hij zegt: ‘Ik wil die straf dragen. Zo kan ik
alle fouten van de mensen vergeven en is het voor
iedereen mogelijk om bij God te horen en Zijn kind te zijn.’
Daarom sterft Hij aan het kruis. Gelukkig weten wij dat de
Here Jezus na drie dagen is opgestaan uit het graf.’

De volgende dag gaat Joost al heel vroeg naar school.
De zon schijnt, de vogels fluiten. Maar Joost ziet het niet
en hij hoort het niet. Joost schopt tegen een steentje. Hij
heeft die nacht niet goed geslapen. Hij moest steeds
denken aan het verhaal op school. En aan Floor. Joost
heeft ook gehuild: 'Lieve Jezus, wat moet ik doen om het
weer goed te maken?' Nu weet Joost wel wat hij moet
doen. Ai, wat is dat moeilijk. Hij gaat niet linksaf naar de
school, maar hij loopt de andere kant uit. Naar het huis
van Floor.

Joost belt aan. Zal Floor boos zijn? Floor doet de deur
open. 'Hoi,' zegt Joost. 'Hallo,' zegt Floor. 'Ik…eh…' stottert
Joost. Hij opent zijn hand met de regenboogbonk erin.
'Kijk, ik wil je jouw bonk weer terug geven. En… eh… sorry,
dat ik gezegd heb dat jij hem gepikt hebt.' Joost kijkt naar
de bonk. De kleuren schitteren in de zon. Hij durft niet naar
Floor te kijken. 'Dank je,' zegt Floor. ‘Ben je nog boos op
mij?' vraagt Joost 'Nee, nu niet meer,' zegt Floor. 'O, ik vind
het zo naar dat ik zo lelijk tegen je gedaan heb,' zegt
Joost. 'Kijk, je mag de mooiste knikkers uit mijn knikkerzak
hebben, en…' Floor lacht: 'Ik vind het fijn als ik gewoon
weer mee mag spelen. Oké?' 'Yes!'
Joost en Floor lopen samen naar school. Floor voelt zich
blij. En Joost? Hoe moet hij nu aan de kinderen vertellen
wat er echt gebeurd is? Hij is de stoerste jongen van de
klas. En nu? Misschien lachen ze hem wel uit.

Als Joost en Floor bij de school komen zijn alle kinderen al
binnen. 'Ha, Floor is er weer', zegt juf. 'Ben je weer beter?'
Floor knikt alleen maar, ze gaat gauw zitten. 'Kijk eens,'
zegt juf, 'wat ik gister bij het opruimen op de grond heb
gevonden.' Ze houdt iets glinsterends omhoog. Alle
kinderen kijken naar Joost. Het is... de mega
regenboogbonk. 'Wie is deze mooie bonk kwijt geraakt?'
vraagt juf. Joost krijgt een rode kleur. Hij steekt de vinger
op. 'Ik,' zegt hij. En dan, zomaar opeens, vertelt hij het hele
verhaal. Het is heel stil in de klas. Joost huilt: 'Het spijt me
zo.' Is de juf nu ook boos op hem? Hoor eens wat ze zegt:
'Jij bent echt een stoere bink, Joost. Wat dapper dat je
'sorry' hebt gezegd tegen Floor. Dat is best moeilijk, of
niet?' Joost knikt. 'En weet je waar ik nu zo blij om ben? Jij
hebt het verhaal van gisteren goed begrepen. Jij hebt het
goed gemaakt met Floor.' 'Ja,' zeggen enkele kinderen.
En sommige kinderen roepen: 'Sorry Floor, dat wij
geloofden dat jij de stuiter hebt gepikt. Wil je straks weer
mee doen, als we gaan knikkeren?' 'Zeker weten,' zegt
Floor. Ze voelt in de knikkerzak waar haar bonk zit verstopt.
Het is net of al die kleuren van de regenboogbonk nu
schitteren in haar buik.
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