gidsverhaal

club De Kooi Kom kinderen!
Alle kinderen hier op Sprengendorp.
Kom! We gaan naar De Kooi.
Stop je dubbeltje goed weg in je jaszak.
Raak het niet kwijt.
Geef elkaar een hand.
Dan gaan we.
Op weg naar De Kooi.
Om te luisteren naar de mooiste verhalen over de vader en de zoon.
Kom kinderen op Sprengendorp. Kom.
Daar is het huis.
De deur staat al open.
Hang je jas maar op.
De verhalenverteller en zijn vrouw heten je welkom.
Ook de dame met het mooie hoge haar is er.
Ze vraagt je hoe het met je gaat.
Ze luistert naar je, als je vertelt hoe het op school was, vandaag.
Of dat je weer ruzie had met je grote zus.
Dat jij op straat voor het huis over de hoogste bok kan springen.
De nieuwe schoenen, die je hebt gekregen
Ga de kamer maar binnen.
Doe het dubbeltje in het blikken busje.
Kijk, alles staat al klaar: de lange banken, het witte doek.
De grote trommel met de koekjes.
Eén koekje voor elk kind.
De glazen voor de ranja.
En de doos met de plaatjes.
Welk plaatje zou je deze keer meekrijgen om in te plakken?
Zitten jullie allemaal?
Zijn jullie stil?
Dan kan het gaan beginnen.
Zo zal de verhalenverteller beginnen: “God beval Noach: bouw een houten
ark, een boot, groot genoeg voor jou en jouw gezin, je vrouw, je drie zonen
en hun vrouwen en alle dieren.
Van alle dieren een paar, een mannetje en een vrouwtje.”
Hij vertelt jullie het hele verhaal van Noach en de ark.
En hij laat jullie ook zien, hoe de ark eruit zag.
En de deur, die met pek werd dichtgemaakt, toen alle mensen en alle dieren
een plaatsje hadden gevonden.
Hoe het land was verdwenen onder al het water.
Hij laat je de berg Ararat zien, waar de ark op stilviel.
En de duif, die werd losgelaten en die terugkeerde met een olijfblad in zijn
snavel.
Er was meer op de aarde dan je zo kon zien.
Luister goed, kinderen op Sprengendorp.

