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Het is nog vroeg in de morgen. Zeven dieren wachten tot de zon achter de berg
vandaan komt. Nog even… en dan…
De eerste zonnestralen geven de berg een gouden gloed. De dieren knipperen
met de ogen en roepen: “Wow, wat is dat schitterend mooi!” Haas wrijft achter
zijn lange oren: “Hoe zal het op die bergtop zijn?” “Bere mooi!” roept Beer. Bever
knarst met zijn tanden: “Op die bergtop heb je een uitzicht met alle kleuren van
de regenboog.” “Tóp!” roept Das. Eekhoorn is op de rug van Beer geklommen om
het nog beter te kunnen zien. Ze zwaait met haar staart in de richting van de
berg. “Ik wil er naar toe! Als ik op die bergtop ben, klim ik in de hoogste boom.
Dan kan ik de hele wereld zien!” “Poeh,” piept Muis, “die berg is veel te hoog en
de wereld is zo groot.” Schildpad knippert met zijn ogen. “Och,” zucht hij. En hij
steekt zijn kop in zijn schild, waar hij kan dromen van die prachtige bergtop.
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De volgende morgen zegt Haas: “Vrienden, spits je oren. Ik heb een top idee. Ik
ben van jullie allemaal de snelste. Daarom ren ik nu naar die prachtige bergtop.’’
Haas sprint weg en de dieren roepen hem haastig achterna: “Kom je terug om ons
te vertellen hoe het is op de berg?” “Zeker weten,” roept Haas. “Niet vergeten!”
gillen de dieren, maar Haas hoort het al niet meer.
De dieren wachten de hele dag. Dan zien ze in de verte een stipje dichterbij
komen. De stip wordt razendsnel groter en groter. Het kan niet missen, dat moet
Haas zijn.
Als hij bij de dieren is, valt hij hijgend op de grond. “Pfff…” hijgt Haas. “Ik kan niet
meer. Ik heb de hele dag gerend, zo snel als ik kon. Ik ben nu toe aan mijn
hazenslaapje.’’ “Hé, wacht even,” roepen de dieren. “Eerst vertellen, wat heb je
gezien?” “Beneden bij die berg groeit een haag. De takken zitten vol grote
stekels,” zucht Haas. Hij spreidt zijn poten: “Die struiken zijn zo hoog als torens,
en zo breed. Ik rende om die haag en ik zocht naar een pad om er tussendoor te
lopen. Maar wat denk je? Er komt geen eind aan die haag. En een pad? Ho maar,
nergens te vinden!” Haas valt als een blok in slaap. “Wat jammer,” zeggen de
dieren in koor. “Wat nu?”
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“Kom op! We geven het niet zomaar op,” roept Beer. “Je moet niet snel zijn,
maar sterk als een beer. Ik trek die struiken met wortel en al uit de grond, wat ik je
brom. Met mijn kracht moet het lukken!” “Kom je terug om ons te vertellen hoe
het is op de berg?” vragen de dieren. “Zeker weten,” bromt Beer. “Niet vergeten
hoor!” roepen de dieren. En ze kijken hem na, net zolang tot ze niets meer zien
van de grote sterke Beer.
De dieren wachten de hele dag. En nog een dag. Na twee dagen zien ze in de
verte een dikke bruine stip die steeds groter wordt. Het kan niet missen, dat moet
Beer zijn.
“Hoe was het?” roepen ze. Beer bromt: “Ik ging sjorren, duwen en trekken. Maar
ik kreeg die struiken niet uit de grond.” Beer houdt verdrietig zijn poot omhoog:
“Au! Bloed! Die stekels prikten zo gemeen in mijn poot.” Dikke berentranen rollen
over zijn wangen. Eekhoorn plukt snel een groot blad en ze windt het om de poot
van Beer. “Een verband tegen het bloeden.” zegt ze. “Oh,” zeggen de dieren.
“Wat jammer, het is Beer niet gelukt. Wat nu?”

4

Bever wijst naar zijn scherpe tanden: “Kijk,” zegt hij, “mijn gebit is scherp en
sterk. Kom, ik ga aan het werk. Ik knaag door die dikke takken heen. Handig hè,
zo’n scherp gereedschap dat ik altijd bij me draag.” “Oké,” zeggen de dieren. “Wij
wachten op jou. Kom je terug om ons te vertellen hoe het is op die berg?” “Zeker
weten,” roept Bever. “Niet vergeten!” roepen de dieren. En ze kijken hem na tot
ze hem niet meer zien.
De dieren wachten een dag. En nog een dag. En nog één. Na drie dagen zien ze in
de verte een stip dichterbij komen. Dat kan niet missen, dat moet Bever zijn.
“Hoe was het op de berg?” roepen ze. Bever houdt zijn poten tegen zijn wangen.
“Oh, ah, au,” kreunt hij, “ik heb zo’n tandpijn. Ik ben de beste knager die er is.
Maar die takken zijn zo stevig. Ik kwam er echt niet door!” “Wat jammer!”
zuchten de dieren. “Wat nu?”
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“Wie niet sterk is, moet slim zijn,” roept Eekhoorn. Om die haag kom je niet heen.
Het lukt ook niet om er doorheen te komen. Dus… je moet er overheen! Ik klim
omhoog en spring van de ene tak naar de andere.” “Tja,” zucht Beer “Je kunt het
proberen.” “Yes!” roept Eekhoorn. “Ik ben zo benieuwd wat ik zal zien op die
berg! Dat wordt top, let maar op! Doei!” Ze zwaait met haar lange pluimstaart
naar de dieren. “Kom je terug om ons te vertellen hoe het is op de berg?” roepen
de dieren haar na. “Zeker weten.” roept Eekhoorn. “Niet vergeten!” roepen de
dieren.
De dieren wachten een dag. En nog een dag, en nog één, en nog één. Pas na vier
dagen zien ze in de verte een stipje. Het komt steeds dichterbij. Het kan niet
missen, dat moet Eekhoorn zijn.
Eekhoorn houdt haar staart verdrietig in haar poot. “Och,” bromt Beer. “Heb jij
ook al bloed?” Hij slaat zijn poot stevig om Eekhoorn heen. “Ik probeerde
omhoog te klimmen,” zucht Eekhoorn. “Maar die stekels zitten echt overal. En ze
doen toch zeer!” Schildpad steekt zijn kop in zijn schild. Bloed… daar kan hij niet
tegen. “Wat jammer!” zuchten de dieren. “Wat nu?”
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“Ik weet het!” roept Das. “We kunnen niet om die haag heen. We komen er niet
door. En er overheen klimmen lukt ook niet. Dan kruip ik er toch onderdoor? “Wat
een top idee!” juichen de dieren. “Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht.
“Ach,” zegt Das, “dat is voor mij een makkie hoor. Ik graaf een meterslange gang
onder die haag door. Als ik weer boven de grond kom ben ik aan de andere kant.
En dan loop ik zo naar de bergtop.” “Kom je terug om ons te vertellen hoe het is
op de berg?” “Zeker weten.” zegt Das. “Niet vergeten,” roepen de dieren hem na.
De dieren wachten een dag. En nog een dag. En nog één, en nog één, en nog één.
Ze wachten vijf dagen. Dan zien ze in de verte een zwart - wit stipje. Dat kan niet
missen, dat moet Das zijn.
“Ha, Das, hoe was het op de berg?” roepen de dieren. “Op de berg? Onder de
berg zal je bedoelen. Overal waar ik ging graven werd ik tegengehouden door
meterslange wortels. Die wortels zijn zo dik en stevig, ik kwam er niet
onderdoor!” “Wat jammer!” zeggen de dieren. “Wat nu?”
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Niemand let op Muis. “Luister eens naar mij!” piept hij luid. “Ik piep er tussenuit!”
Ik ga naar die mooie bergtop.” “Jij? Kom op,” zeggen de dieren. “Jij bent veel te
klein, wat denk je wel!” “Ik ben geen kanjer, en niet groot of sterk of supersnel,”
piept Muis. “Let op! Jullie komen er niet omheen, niet door, niet overheen, en niet
onderdoor.” “We hebben alles al geprobeerd.” zegt Haas haastig. “Nee hoor!”
piept Muis. “Ik ben piepklein, zodat ik wél tussen die takken door kan glippen.” De
dieren zijn er stil van. “Goed,” bromt Beer. “Klim maar op mijn rug, dan draag ik je
naar die haag.’’ “Dag allemaal,” piept Muis. “Kom je terug om ons te vertellen hoe
het is op de berg?” vragen de dieren. “Zeker weten” roept Muis. “Niet vergeten”
roepen de dieren hem na.
De dieren wachten een dag. En nog een dag. En nog één, en nog één, en nog één,
en nog één. Pas na zes dagen zien ze in de verte een klein grijs stipje. Het komt
heel langzaam dichterbij. Dat kan niet missen, dat moet Muis zijn.
Zou het Muis gelukt zijn? Ze kunnen niet wachten tot Muis er eindelijk is, en
rennen hem tegemoet. “Hoi Muis!” roepen ze alle zes. ”Hoe was het op de
bergtop?” “Geen idee,’’ piept Muis. “Die takken zaten zo dicht in elkaar
gevlochten. Het lukte niet om er tussendoor te glippen. En als ik een gaatje zag,
zat er weer zo’n stekel voor. Ik dacht, geen muizenissen, ik knaag die stekel wel
door.” “En?” vragen de dieren vol spanning. Muis laat zijn tanden zien, en piept:
“Ik kreeg tandpijn, net als Bever.” De dieren zuchten: “Wat jammer! Wat nu?”
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De volgende morgen kijken de dieren opnieuw hoe de zon achter de berg
tevoorschijn komt. Haas krabt achter zijn oor: “Het is voor ons onmogelijk om
naar die bergtop te gaan.” Beer bromt: “We zullen nooit weten hoe prachtig het
daar is.’’ Bever knarst met zijn tanden. Eekhoorn jammert: “Dat topuitzicht kan ik
wel vergeten.” “Wat een pech!” snuft Das. “Wat een muizenissen,” piept Muis.
Schildpad steekt zijn kop uit zijn schild. Hij knippert met zijn ogen en kijkt hoe de
berg schittert in de zon. “Hé vrienden,” zegt hij opeens. “Kijk eens naar de lucht.
Vanaf die hoge bergtop komt iets naar ons toe.” De dieren kijken naar het stipje
in de verte, dat steeds groter wordt.
“Het lijkt op een vogel,” zegt Haas. “Ja, in alle kleuren van de regenboog,” juicht
Bever. “Wat is hij groot,” roept Muis. “Daar ben ik een kleine jongen bij,” zegt
Beer.
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Zachtjes landt de prachtige vogel voor de dieren. Ze worden er muisstil van,
alleen Muis durft nog zachtjes te piepen: “Wie bent u? En wat komt u bij ons
doen?” “Ik kom van de hoge berg. Ik weet dat jullie daar naar toe willen gaan,”
antwoordt de vogel. Alle dieren knikken. Ze kijken verwonderd naar de
allergrootste en mooiste vogel die ze ooit hebben gezien.
De vogel zegt: “Ik kom jullie halen. Kom, stap maar op mijn rug, dan vlieg ik jullie
naar de top. Dat is de enige manier om er te komen.”
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Haas zijn hazenhart klopt in zijn keel: “Um, tja, heel lief van u dat u ons wil
meenemen naar die bergtop. Maar, eh…” Haas slikt, pas dan durft hij te vragen:
“Beste Vogel. Vanuit de lucht kun je alles zien. Er moet toch ergens een pad door
die haag zijn? Wilt u mij vertellen waar? Ik kan rennen als de beste, weet u, dan
volg ik u graag.” De vogel kijkt met grote lieve ogen naar Haas, net of hij zeggen
wil: “Ik ben ook voor jou gekomen. Weet je zeker, dat je niet met mij meegaat?”
Haas vouwt zijn oren over zijn ogen en durft niet langer naar de vogel te kijken.
Haastig mompelt hij: “Nee. Neemt u maar een ander dier mee. Beer misschien?”
Beer bromt: “U ziet er indrukwekkend en groot en sterk uit. Maar ik weet niet
zeker of u mij wel naar die top kunt dragen. Ik blijf hier bij Haas.”
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Bever knarst met zijn tanden. Wat moet hij doen? Zal hij wel… of niet…? “Ik weet
wat ik hier heb. Ik neem liever geen risico,” denkt hij. Bever zegt: “Ik blijf bij Haas
en Beer.”
“Wie durft wel de sprong te wagen? Eekhoorn? Zal ze meegaan? Ze denkt aan die
haag vol nare stekels en het bloed op haar mooie staart. Stel je voor, als je van de
vogelrug naar beneden valt… in die stekels. Br, ze moet er niet aan denken.
“Beste Vogel”, zegt Eekhoorn, “neemt u mijn vriend Das maar mee. Ik blijf toch
maar liever hier.”
Das krijgt het er warm van. Hij is een echte zwart – wit denker. Meegaan? Hij? In
de lucht? Hij heeft nog nooit gevlogen. De hemel is zo hoog, en die bergtop is zo
ver. Hij heeft het liefste vaste grond om op te staan. Onder de grond, daar voelt
hij zich het meest veilig. En ook Das schudt zijn kop: “Nee.”
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Alle dieren kijken nu naar Muis. Beer zegt: “Jij bent klein, maar dapper. Jij hebt
geen last van overtollige kilo’s. Kortom: jij bent het meest geschikte dier om mee
te gaan met de vogel.” “Ik?” piept Muis. Hij voelt zich opeens piepklein. Nog
kleiner dan anders. Wat moet hij doen zonder al zijn vrienden? Nu staan ze altijd
voor elkaar klaar. Je weet maar nooit wat je op die berg allemaal tegen komt. En
met een piepklein muizenstemmetje zegt Muis zo stoer mogelijk: “Wij zijn
vrienden voor het leven. Ik laat jullie echt niet in de steek hoor. Wat moeten jullie
hier zonder mij beginnen?” De dieren zuchten: “Wat jammer. Wat nu?”
Dan steekt Schildpad zijn kop uit zijn schild, zo ver als hij maar kan. “Lieve Vogel,”
zegt hij zachtjes. “Ik ben niet groot of sterk of snel of slim, en al helemaal niet
dapper. Ik heb me al zo vaak terug getrokken in mijn schild. En dan droomde ik
van al het moois wat er te zien is op de top van de berg: Het gouden licht, de
mooie kleuren, het prachtige uitzicht. Wil je mij meenemen naar die bijzondere
plek?” Vogel lacht vriendelijk naar Schildpad. “Kom maar Schildpad, stap maar
op.” “Nou, beste vrienden, dan ga ik maar,” zegt Schildpad. Hij schuifelt naar de
vogel toe en Beer tilt hem voorzichtig op zijn rug. “Kom je terug om ons te
vertellen hoe het op de berg is?” vragen de dieren. ”Ik beloof dat ik niet in mijn
schild zal kruipen, maar goed om mij heen zal kijken,” zegt Schildpad. “Zeker
weten.” “Niet vergeten!” roepen de dieren. Ze kijken hoe de grote vogel zijn
vleugels spreidt en zachtjes omhoog vliegt. Steeds verder en verder naar een plek
om van te dromen.
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De dieren wachten een dag. En nog een dag. En nog één. Ze wachten een week.
En nog een week En nog één. Zou Schildpad nog wel terug komen?
Pas na een maand ziet Haas een heel klein stipje in de lucht. Het wordt steeds
groter en groter en het heeft de kleuren van de regenboog. Dat kan niet missen,
dat moet de grote vogel zijn.
Haas rent haastig naar de andere dieren. “Je moet snel komen!” roept hij, ”de
grote vogel komt er aan.” De zes dieren rennen naar de rand van het bos. Ze zijn
nog net op tijd. Ze voelen de zachte wind van zijn vleugels. Hoor! De stem van
schildpad: “Hallo! Ik ben er weer!” Hoe zou het met hem zijn?
Schildpad glijdt voorzichtig van de rug van Vogel. De dieren houden hun adem in.
“En?” vragen ze. De kop van Schildpad steekt blij uit zijn schild. Hij stráált.
Schildpad zegt: “In één woord geweldig!” Hij vertelt, zolang hebben ze hem nog
nooit horen praten: “Je weet niet wat je ziet. Het licht is daar bijzonder mooi. De
zon schijnt er altijd. Alles is omgeven door een gouden gloed. “Net wat ik dacht,”
zegt Das. “De kleuren zijn zo helder, zo puur, zo prachtig mooi.” Bever vraagt: “In
alle kleuren van de regenboog?” Schildpad knikt. “En het uitzicht is
adembenemend mooi.” “Zie je wel?” roept Eekhoorn “Ik zei het al!”
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Schildpad gaat verder: “Het water in de beken is heel helder, je kijkt er dwars
doorheen. En lekker dat het smaakt! Je hebt nooit meer dorst! Schildpad likt om
zijn bek: “Er groeien de lekkerste vruchten! Mm… ze smaken verrukkelijk! Alles
waarvan je proeft smaakt heerlijk. Ik voelde mij daar zo gelukkig, zo veilig. Ik
hoefde mij nooit terug te trekken in mijn schild. Ik mag zijn, zoals God mij heeft
gemaakt, en zijn liefste Schildpad zijn.”
De dieren zijn er stil van. Dan vraagt Beer: “Je gaat zeker weer snel terug met de
vogel?” “Nee,” zegt Schildpad. “Het paradijs is nu in mij. Als ik mijn ogen dicht
doe zie ik het zo voor me. Ik ga het bos in om aan alle dieren te vertellen hoe mooi
het daar is. Iedereen moet het weten. Er is plaats voor alle dieren. Of je nu groot
of klein bent, snel of langzaam, bang of slim, iedereen mag komen.” Schildpad
kijkt naar Vogel die hem vriendelijk toeknikt. “En als ik terug wil, hoef ik Vogel
maar te roepen en dan komt hij mij weer halen. Hij wil ook jullie meenemen naar
die wondermooie bergtop. Alle dieren zuchten. “Wat een wonderlijk verhaal.” En
alle zes zeggen ze zacht: “Het is niet te geloven!”
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Zeven dieren willen naar de wondermooie bergtop. Een stekelhaag staat in de weg. De dieren proberen met kracht of door slim te zijn, aan de andere kant van
de haag te komen. Het lukt niet om de haag te verwijderen of er overheen, omheen, onderdoor of tussendoor te gaan. Er is maar één oplossing. De mooie grote
vogel wil hen naar die bergtop dragen. Wie vertrouwt de vogel en durft met hem mee te gaan?
Verlang je naar een leven in het licht, dichtbij God? Hij houdt zoveel van jou! Hij wil je Zijn liefde, vrede en blijdschap geven. Maar hoe kom je bij Hem? De
fouten die je doet, staan tussen jou en God in. (Als een stekelhaag.) En wat je ook probeert, je kunt die barrière niet overbruggen! Gelukkig is God Zelf
naar ons toegekomen in zijn Zoon Jezus. Hij is in jouw plaats gestorven voor al jouw zonden. (De verkeerde dingen die je doet.)
Kort nadat Jezus naar de hemel is gegaan, stuurde God Zijn Geest als Helper naar de aarde. Hij vertelt je wie Jezus is, en Zijn Geest vraagt of je ook een
kind van God wil worden. Geloof je dat, en zeg je ‘ja’ tegen Hem? Hij wil je dragen en brengen in Gods koninkrijk van liefde.
o Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed’ - Johannes 10:10
o Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt bij de Vader dan door Mij.’ - Johannes 14:6
o De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. - Johannes 15:16
o Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de

vergeving van onze zonden. – Colossenzen 1:13,14
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