Een meneer heeft veel ballonnen.
Hij roept: “Kinderen, kom erbij!
Mijn ballonnen die zijn gratis.
Wie wil een ballon van mij?”
Wat een mooie luchtballonnen!
Geel, oranje, groen en blauw.
“Kies maar uit Daan, welke wil jij?
Wauw! Die rode is voor jou!”
Houd het touwtje maar goed vast hoor.
Anders gaat hij er vandoor.
Aan het touwtje hangt een kaartje.
Daan vraagt: “Mam, waar is dat voor?”
Mama zegt: “Daar hoort jouw naam,
en waar jij woont schrijf ik erbij.”
“Ja,” zegt Daan, “dan kun je lezen,
die ballon, die is van mij.”
Mama lacht: “Al die ballonnen,
maken straks een grote reis.
En als jouw ballon het verst vliegt,
win je daarmee zelfs een prijs.”

Daan denkt: “Maar dat vind ik jammer.
Mijn ballon weg, wat een pech!
Als mijn vriendjes komen spelen
gaan ze later ook weer weg.‟‟
“Mam,” zegt Daan, “de Here Jezus,
gaat nooit weg, Hij blijft bij mij.
Hij zegt: „Ik ben altijd bij jou.‟
Schrijf die woorden er maar bij.”
“Want als mijn ballon op reis gaat,
neemt hij ook die woorden mee,
naar een kind dat mijn ballon vindt.”
Mam zegt: “Wat een goed idee!‟‟
“In het buitenland daar spreken
ze een andere taal dan wij.
Ik schrijf: „I am always with you.‟
in het engels er nu bij.”

Hoor, daar klinkt opeens een toeter;
Laat nu de ballonnen gaan.
Want de wind brengt die ballonnen,
naar een plek, hier ver vandaan.
De ballonnen lijken stipjes.
Kijk, ze zweven naar de zon.
Maar in Daan zijn hand daar zie je,
nog zijn rode luchtballon.

Mama zegt: “Laat je ballon los.
Toe maar Daan, laat hem maar gaan.
Jouw ballon hoort ook te vliegen.”
“Nee, dat wil ik niet,” huilt Daan.
“Mijn ballon is rood en groot,
en kijk, hij lacht zo leuk naar mij.
Het is net of hij wil zeggen:
Wij zijn vriendjes, ik en jij.”

Daan zegt: “Ik laat hem niet vliegen.”
Nee, Daan houdt hem stevig vast.
Bij het eten, bij het spelen,
en ook als hij even plast.

Daan gaat fietsen en het touwtje,
knoopt hij aan de poot van beer.
Kijk, de beer mag in het mandje,
de ballon danst op en neer.
Daan fietst naar de bakkerswinkel.
Ja, dat kan hij al heel goed.
Hij zegt: “Ik weet zonder briefje,
echt wel wat ik kopen moet.”

Daan zegt: “Goedemiddag bakker,
ik wil graag een brood van jou.”
Ting! De winkeldeur gaat open.
Wie komt binnen? Een mevrouw.

Wow, ze neemt een grote hond mee.
Waf! Hij blaft naar de ballon.
Daan laat zomaar zijn ballon gaan.
Oh, hij vliegt naar het plafond.
Daan begint van schrik te huilen;
“Mijn ballon, nu is hij weg!”
Maar de bakker roept heel vrolijk:
“Daan, wat heb jij toch een pech.”
Hij klimt op een trap en grijpt dan
de ballon weer aan het touw.
“Daan, ik heb hem, droog je tranen,
want hij lacht alweer naar jou.”
Daan koopt brood en lekkere koeken.
Daarmee zit de mand weer vol.
En omdat hij is geschrokken,
krijgt hij ook een krentenbol.

Papa is net thuis gekomen,
Daan roept: “Papa, kom eens gauw!
Kijk eens wat ik heb gekregen.
Een ballon, hij lacht naar jou!”
“Met zo‟n prachtballon,” zegt papa,
“maak je echt een ander blij.
En de woorden op het kaartje,
passen daar wel heel goed bij.
Jouw ballon brengt graag die boodschap,
naar een kind hier ver vandaan.”
“Ja,” zegt Daan, “dat kan alleen maar,
als ik mijn ballon laat gaan.”
Het lijkt nu of de ballon zegt:
“Ik geef jou een knipoog, Daan.
Want ik hoor omhoog te vliegen.
Laat jij mij de lucht in gaan?”

Daan staat buiten, en hij fluistert:
“Goede reis hoor, dag ballon!”
Daan kijkt naar het rode stipje,
dat omhoog zweeft naar de zon.
’s Avonds kan Daan niet goed slapen.
Buiten waait een harde wind.
Neemt de wind nu zijn ballon mee,
ver weg, naar een ander kind?
De ballon vliegt steeds maar verder,
tot ver in een ander land.
En daar is hij in de morgen
ergens in een tuin geland.

Juul is ziek, ze kijkt naar buiten.
Hé, wat wiegt daar in de zon?
Aan de takken van de bomen,
hangt… de rode luchtballon.
Mama haalt hem snel naar binnen.
“Oh,” zegt Juul, “wat kijkt hij blij.
Aan het draadje hangt een kaartje,
Mam, lees jij het voor aan mij?”

Er staat: “I am always with you.
en ook „Jesus‟ staat erbij.”
“Kreeg ik die ballon van Jezus?”
vraagt Juul dan. “En kent hij mij?”
Steeds als Juul naar de ballon kijkt,
lachen zij blij naar elkaar.
Het is net of de ballon zegt:
“Het komt goed, geloof me maar.”

Tring! Wie belt er aan de voordeur?
Mam zegt: “Juul, bezoek voor jou.”
“Jij bent ziek. Hoe gaat het meisje?”
Vraagt een aardige mevrouw.

Juul vraagt: “Leest u eens dit kaartje?
„Jezus zegt: Ik ben bij jou.‟
Maar wie is dat? Kent u Jezus?”
“Luister maar,” zegt de mevrouw.
“Jezus is hier in jouw kamer.
Hij wil heel dicht bij je zijn.
Je kunt zomaar met hem praten.”
“O,” zegt Juul,“maar dat is fijn.”
De ballon geeft Juul een knipoog.
Juul is blij, ze fluistert zacht:
“U bent bij mij, Lieve Jezus.
Dank U, dat U naar mij lacht.”

Op een keer, veel weken later,
brengt de post een envelop.
Daan roept: “Dat is post voor mij hoor,
want mijn naam die staat erop!”
Achterop staat „Juul‟ geschreven.
Hé, waar komt die brief vandaan?
Wat ver weg, uit Hongarije.
“Mam, wat staat erin?” vraagt Daan.

Mama gaat de brief vertalen;
“Hallo Daan,” leest ze dan voor.
“Ik heb jouw ballon gekregen,
en dat vond ik super, hoor!”
“Ik was ziek en vaak alleen, maar
weet je, dat is nu voorbij.
Door de woorden op jouw kaartje,
weet ik: Jezus is bij mij!”
“Ik kan altijd met Hem praten,
en Hij maakte mij weer blij.
Jouw ballon hangt in mijn kamer
en hij lacht altijd naar mij.”

Op een dag zien Daan en moeder
de ballonnenman weer staan.
Hij vertelt: “Jullie ballonnen
vlogen hier heel ver vandaan.”
“Eentje vloog naar Hongarije
en dat was de grootste reis.
Weet jij wie er heeft gewonnen?
Daan! Hij krijgt de eerste prijs!”
Wauw, hij krijgt een prachtig vliegtuig,
Daan roept: “Gaaf! Stel je eens voor;
Ik wou dat ik ook kon vliegen,
dan ging ik er nu vandoor!”
Daan speelt dat hij mee op reis gaat.
Naar een land hier ver vandaan.
“Ik vlieg nu naar Hongarije,
en naar Juul. Tot ziens!” roept Daan.
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