
Les 1 Little Pilgrim 
 

Lezen uit de bijbel      Prediker 3 : 1 - 8  

 

 
  

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Er is een tijd om te baren     en een tijd om te sterven.   

 Een tijd om te planten   en een tijd om te rooien.  
 

Er is een tijd om te doden  en een tijd om te helen.  

Een tijd om af te breken     en een tijd om op te bouwen.   
 
 
 

Er is een tijd om te huilen      en een tijd om te lachen.     

Een tijd om te rouwen         en een tijd om te dansen.   
 

Een tijd om stenen weg te werpen   en een tijd om stenen bijeen te zamelen     
  
  

Een tijd om te kussen        en een tijd om af te weren   
 
 

 



Er is een tijd om te zoeken   en een tijd om te verliezen  

Een tijd om te bewaren  en een tijd om weg te gooien  

Er is een tijd om te scheuren   en een tijd om te herstellen.    
  

Een tijd om te zwijgen     en een tijd om te spreken    
  

Er is een tijd om lief te hebben       en een tijd om te haten    
  

Er is een tijd voor oorlog    en een tijd voor vrede   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kringgesprek     
  

  
Wat voor verwachtingen heb je voor volgend jaar? 
Voor school? Voor de wereld? Voor je vrienden? Voor je familie? 
Geloof je dat Jezus weer terug zal komen? 
Vind je dat het goed gaat met de wereld, of in de wereld? 
Waarom zou Jezus alles wel mooi en goed kunnen maken? 

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Little Pilgrim 1 
 
 

(Kijk bij boekjes voor de plaatjes.) 
 
Er was eens een kleine muis, die woonde in een hutje in het Donkere Woud met 
zijn moeder, vader en zijn zus.  Op een dag vond de kleine muis, die Little 
Pilgrim  werd genoemd een vreemde spiegel.  
Hij pakte hem op en keek er in. Wat een mooi, glad glanzend ding was dat.  
Little keek eigenlijk nooit in een spiegel en hij schrok dus behoorlijk toen hij 
ineens een lelijk gezicht in de spiegel zag!  
“Hè? Zit daar iemand in?” riep hij verbaasd, maar na een poosje uitproberen 
ontdekte hij dat hij het zelf was. 
“Wat ben ik lelijk!” riep Little Pilgrim, “Dat komt doordat ik zoveel slechte 
dingen doe. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar die spiegel spreekt de 
waarheid!”  
Hij onderzocht de spiegel eens nader en ontdekte dat hij open ging als een 
boek. 
Pilgrim ging er maar eens bij zitten en begon te lezen. Het was een belangrijke 
boodschap! 
 Hij las een tijdje en hoe meer hij in de spiegel las, hoe verdrietiger hij werd.  
De tranen rolden over zijn wangen.   
“Ik ga maar naar huis!” zuchtte Pilgrim, “wat een ernstige boodschap! Ik wist 
niet dat ik zo verkeerd leefde.” Toen zijn moeder hem zag stopte ze hem gauw 
in bed. 
  
“Wat is er met je aan de hand?” vroeg ze bezorgd. 
“Ik keek gewoon in deze spiegel” zei Pilgrim, “Maar hoe meer ik kijk hoe erger 
het met mij wordt.”   
“Weggooien dan, die rare spiegel,” zei Little’s moeder boos en ze gooide hem 
in het vuur. 
 Pilgrim lag een tijdje in bed. Hij keek naar de vlammen die rond de spiegel 
likten. Maar er was iets vreemds aan de hand, want… de spiegel verbrandde 
niet. 
 Hij sprong uit bed en trok de spiegel met een tang uit het vuur. Wat bijzonder! 
De spiegel was niet verbrand. Er zaten ook geen brandplekken op. Little kon 
hem gewoon vasthouden zonder z’n vingers te verbranden.  
“Ik ben benieuwd wat er nog meer over mij geschreven staat.” zei de muis, 
terwijl hij de spiegel opende als een boek.  
Ja hoor…! Er waren nieuwe woorden.  
“Er is een plaats waar iedereen van zijn verdriet kan genezen!” las hij. 
“Iedereen is iedereen,” dacht Little “en daar hoor ik ook bij!” 

“Daar moet ik naar toe,” besloot Little en hij pakte snel wat spullen in een 
rugzak en vertrok. 
Vond zijn moeder dat wel goed?  
  
Daar had je de poppen al aan het dansen. 
“Hé, ventje, waar ga jij naar toe? Gauw je bed in. Ik ben net wat lekkers aan het 
maken voor je.  
Je lievelingseten. Dan word je weer mijn lieve gelukkige muis.”  
 “Kijk eens, lollies en koekjes en zoete roombroodjes… Ik ben ook patat aan 
het bakken!”  



“Nee, dankuwel moeder,” zei Pilgrim.  
“Ik ga naar een plaats toe waar al mijn verdriet wordt genezen!”  
Ook vader kwam naar de deur.  
“Wat gij jij nou doen?” riep hij bezorgd. “Je gaat ons toch niet verlaten? 
Jongen, blijf bij ons. Je moet je schoolopleiding afmaken. En daarna een baan 
zoeken. Anders zul je nooit rijk en beroemd worden!”  
 “Nee pa!” zei Little Pilgrim, “Ik moet eerst genezen worden van die pijn in mijn 
hart. De rest komt later wel.”   
Little Pilgrim was al een heel eind het bos in gelopen, toen hij nog zijn zusje 
hoorde roepen: “Broertje, kom terug!” Maar de muis was vastbesloten. Hij 
moest doen wat hij moest doen.  
 

Na een tijdje werd het lichter. Het Donkere Woud ging over in een liefelijk 
landschap. 
In de verte zag Pilgrim een paal staan op een heuvel. 
Hij liep er naar toe. Het was een vreemd gevormde heuvel.  
Die rare ronde gaten. Het leek wel een groene doodskop.  
Er stond ook een bordje bij: 
”Hier ga je van de dood over in het leven!” 
Het klonk veelbelovend.   
Pilgrim klom de heuvel op en wat zag hij? 
Op de paal was een papier vastgespijkerd met een Lam erop getekend.  
Op het moment dat Pilgrim naar het Lam keek werd hij genezen van zijn diepe 
verdriet. Hij voelde zich niet meer ziek. Nieuwe kracht stroomde zijn lichaam 
binnen. 
Little maakt een dansje van plezier. 
  
Plotseling stond er een man bij hem met een boek in zijn hand. Waar kwam die 
nou ineens vandaan? 
“Ik ben Evangelist,” zei de man. Ik breng je een blijde boodschap, “Dit boek is 
voor jou. Alles wat er in staat is van belang.”  
Little Pilgrim keek verbaasd. 
Een echt boek? Met een blijde boodschap? Dat wilde hij wel hebben. 
“Dankuwel, meneer de Evangelist,” zei hij.  
“En… eh… komt deze spiegel soms ook van u?” 
“Nee,” zei de man, “Die is van de koning. Het is de spiegel van de Tien 
Geboden. De wet van de koning staat erin.”  
 Toen Evangelist was verdwenen opende Little het boek. 
Wat een prachtig geschenk! 
En weet je wat hij tussen de bladzijden vond? Een routekaart naar het Grote 
Kasteel van de koning.  
“Hoera!” riep de muis, “Nou weet ik precies hoe ik bij de koning kan komen! Ik 
ga meteen op pad.”  
 Hij volgde de weg nauwkeurig zoals het was aangegeven op de kaart. 
 
Na een hele tijd kwam hij bij twee ingangen.  
De ene ingang was erg smal en de andere erg wijd. 
Bij de nauwe ingang stond een bordje met de woorden:  “DE GOEDE WEG 
NAAR HET LEVEN.”  
De wijde ingang had ook een bordje “DE WEG OM TE GENIETEN VAN HET 
LEVEN, LET OP: DOODLOPEND.”  
Het pad achter de nauwe ingang liep omhoog met allerlei bochten. 



Het was niet makkelijk begaanbaar.  
 De laan achter de wijde ingang was mooi bestraat en erg gezellig. 
 Pilgrim keek even in zijn boek. 
“Mmmm!” zei hij verrast. 
“Volgens de koning moeten we door de nauwe ingang gaan. Nou, dat doen we 
dan maar!”  
Hij perste zich door de nauwe ingang.  
Hij was zelfs zo nauw, dat je al je spullen uit je broekzak moest halen anders 
kon je er niet door. 
Little Pilgrim had dat er wel voor over.   
 
 
 
Daar ging hij dan, over het smalle pad. Al spoedig ging het naar beneden. Little 
was wel nieuwsgierig naar wat hij zou tegenkomen. Na een hele tijd… Owee! 
Waar kwam hij nou terecht? 
De weg naar het paleis liep door het Stinkende Moeras!  
Bah! Wat een gore lucht!  
“Dit is vast een misverstand.” dacht Pilgrim. 
“De koning zal toch niet toestaan dat ik door die viezigheid heen moet? Dat lijkt 
me sterk.” 

 Toch zat er niets anders op dan doorgaan. Little kneep zijn neus dicht en 
waagde de sprong. 
 Bah! Wat goor!  
De modderpoel werd dieper en dieper. De muis zakte er tot zijn borst in. Hij 
ging bijna over zijn nek van de vieze lucht.   
“O, dit red ik niet!” dacht Little, “Help! Was ik maar bij moeder thuis gebleven!”  
Hij dacht aan zijn gezellige kamertje en het lekkere eten dat moeder altijd 
klaarmaakte en aan zijn vader en lieve zusje… Bijna kreeg hij spijt. 
 
“Volhouden!” hoorde hij ineens roepen. 
Er stond een leuke muis aan de overkant van het moeras. 
Het was Bemoediging, die gezonden was door de koning om Little bij te staan. 
Zijn leuke grijns gaf Little moed om verder te worstelen.  
“Goedzo! Je redt het wel!” riep Bemoediging. “Nog even en je bent er door!”  
Hij stak zijn hand uit en trok Little uit het Stinkende Moeras.  
“Nou nou!“ grijnsde hij, “Jij bent even vies geworden. Je lijkt wel een stinkdier. 
Je bent wel aan een wasbeurtje toe, zeg!” 

“Nou en of,” griezelde Little, “Als mijn moeder me zo zag! Maar waar kan ik me 
wassen. Heb jij enig idee?” 
Hij stampte met zijn voeten en schudde met zijn buik. De spetters vlogen in de 
rondte. 
“Hou op!” riep Bemoediging lachend, “straks stink ik net zo hard als jij! Kom 
maar mee. Ik weet wel wat.   
 (wordt vervolgd.) 
 

 
 



 
Gebed   

  
     Lieve Jezus, dank voor 

alles wat we dit jaar 
meemaakten. Sommige 
dingen waren echt erg 
verdrietig en andere 
dingen waren fijn. Maar 
in moeilijke dagen of in 
fijne dagen, was u bij 
ons.       

    

  Nu komt er een 
nieuw jaar. Wat 
zullen we nu 
weer 
meemaken? 
Hoe zal het in de 
wereld gaan? 
Houd u alstublieft 
alles in uw 
machtige hand 

  

 

  
Ja Vader, de dieren, 
de mensen, de hele 
aarde wacht tot u alles 
nieuw gaat maken. 

  

  

    Help ons om volgend 
jaar goede keuzes te 
maken en zegen ons 
op deze laatste dag van 
het jaar  

    

  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     
  

Hoe belangrijk is het om ook in het nieuwe jaar goede keuzes te maken. Samen met Jezus kom je 

goed door het leven.  

  

Onderstaand lijstje is een echt lijstje uit een politiedossier van een Marokkaanse jongen die met de 

politie in contact kwam op zijn achtste. Nu heeft hij zijn middelbare school afgemaakt en gaat verder 

met zijn studie. Bedenk eens met elkaar hoe het zou zijn gekomen. Kijk dan hieronder naar het 

antwoord.  

Kun je ook bedenken hoe het goed gekomen is? Zie het antwoord hieronder.  

  

Datum Feit 

1998 Winkeldiefstal 

2000 Diefstal op school 

2002 Mishandeling 

2004 Winkeldiefstal 

2004 Overlast jeugd (2x) 

2004 Verdachte situatie 

2005 Vernieling 

2005 Overlast jeugd (4x) 

2005 Diefstal 

2005 Vandalisme 

2005 Mishandeling (2x) 

2005  Verdachte situatie 

2005 Bedreiging 

2005 Diefstal fiets 

2006 diefstal 

2006 drugsoverlast 

2006 Overlast jeugd (3x) 

2006 Verdachte situatie 

  



De jongen begon met stelen op zijn achtste en voelde zich daardoor een stoere bink, omdat hij zich 

spiegelde aan grotere jongens die het slechte pad op gingen. 

Zijn vader stierf toen hij veertien was. Hij ging met verkeerde vrienden om.  

  

Hoe het weer goed kwam?  

Een hulpverleenster van de politie ging regelmatig met hem praten en hem vertellen dat het belangrijk 

was om door te leren en een goeie baan te krijgen. Hij ging haar vertrouwen.  

Zijn broertje ging ook al het slechte pad op en dus moest hij het goede voorbeeld geven.  

  

Hoe zou het anders afgelopen zijn? Hij zou zeker in de gevangenis beland zijn en geen goeie baan 

meer kunnen vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekst   Psalm 90:12 

 
 
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.  
  
Aantal snoepjes raden 
Doe een aantal snoepjes in een pot. Niemand weet hoeveel, alleen jijzelf. 
Telkens als een kind de tekst goed opzegt mag hij raden hoeveel snoepjes 

er in de pot zitten. Dat wordt genoteerd. Als iedereen zijn tekst kent wordt gekeken wie er het dichtst 
bij zat. 
Die krijgt de snoepjes.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit   
  

* Maak met elkaar van klei een tafereel van de muis Little Pilgrim die op reis gaat. Een kartonnen 

ondergrond, groen papier voor de bodem.  

Iemand maakt de muis, iemand maakt de twee poorten. Iemand maakt vader muis, moeder muis, 

zusje, de spiegel, het huisje, Pilgrims bed, het vuurtje enz.  

Zoek volwassenen aan wie je het verhaal kan vertellen aan de hand van het tafereel.  

 * Op de brede weg spiegelen ze je dingen voor, die niet echt zijn zoals ze zijn. Daarom gaan we 

een paar goocheltruckjes leren.  

Trucje 1. Het “magische” lucifersdoosje. 

Je hebt nodig één lucifersdoosje per kind, een klein zijden doekje en een stift. Op de helft van het 
doosje maak je een schotje om zo twee helften te maken. Breek alle lucifers door en stop ze in één 
helft. Neem een klein zijden doekje en stop dit in de andere helft. (zijde kan heel klein opgevouwen 
worden.) Zet met een stift een streepje op één hele lucifer vlak onder de kop en stop die in het doosje. 
Op die manier kun je hem herkennen. Zet ook een stip op de buitenkant van het doosje zodat je weet 
aan welke kant de lucifers zitten. 

Hoe gaat je act? 

Je laat een luciferdoosje vol lucifers zien. Je haalt er één uit, (die ene hele) en strijkt hem aan. Je 
zwaait drie rondjes boven het doosje om een beetje spanning erin te krijgen. Wanneer het doosje heel 
voorzichtig weer geopend wordt zit er een rood doekje in en de lucifers zijn verdwenen. (zogenaamd)  

Trucje 2. De pen die kan huilen. 

Vertel een onzinverhaaltje over je verkering die uit ging en dat je hem/haar een afscheidsbrief moest 
schrijven. Zelfs je pen ging huilen. Geloven de mensen dat niet? Nou, jij kunt elke pen laten huilen. Let 
maar op. 

Nodig een pen, een stukje natte watten 

Laat de mensen je pen onderzoeken. Neem hem terug en wrijf ermee over je rechteronderarm. Knijp 
er hard in: uit de pen sijpelt een straaltje water! 

Hoe doe je het?  

Neem een stukje watten en maak het nat, verstop het achter je rechteroor. Als je de pen terug krijgt 
pak je hem aan met je linkerhand. Beweeg nu je rechterhand naar je oor toe zodat je de pen over je 
rechteronderarm kan wrijven. Terwijl je wrijft pak je stiekem het watje achter je oor vandaan. Stop met 
wrijven, doe je rechterarm weer naar beneden en pak de pen vast in je rechtervuist. Knijp nu echt hard 
in de pen, hierdoor knijp je het water uit het watje. Dit zijn de tranen van de pen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trucje 3. Het verscheurde hartje. 

Knip twee precies dezelfde papieren harten, door een (gekleurd) a4-tje van niet te dik papier te 
gebruiken. 

Vouw beide hartjes precies op dezelfde manier dubbel en nog eens overlangs en dwars. Het ene hart 
vouw je open. Het andere blijft opgevouwen. Plak het opgevouwen hartje links in het midden een klein 
beetje vast aan het open hart, maar zo dat niemand de lijmvlek aan de voorkant kan zien natuurlijk. 

Dan ga je praten over dat iemand je pijn deed en je hart scheurde van verdriet. Scheur het open hart 
door en nog eens door, maar let erop dat je het opgevouwen hartje niet scheurt. Al die stukken leg je 
bovenop elkaar, ervoor zorgend dat het opgevouwen hartje nog steeds naar je toe gericht is.  

Vertel dat Jezus je kapotte hart weer heel maakte. Draai je het pakketje om en begint het opgevouwen 
hart open te vouwen. De mensen denken: hoe kan dat? Het hart was toch kapot? De stukken van het 
eerste hart laat je lekker achterop het tweede hartje zitten. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz    

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1  Hoe noem je het als iemand voor Jezus kiest? 1 Door de Tien Geboden 

2  Hoe weten we wat zonde is?  2 bekering 

3  Wat betekent een keuze maken 3 De brede weg 

4 Welke twee wegen zijn er? 4 Een brede en een smalle weg 

5 Welke weg lijkt het leukste? 5 Je geweten 

6 Welke weg komt uit bij het eeuwige leven? 6 Bij het kruis 

7 Hoe heet het kleine stemmetje, dat je goede raad 

geeft? 

7 Jezus 

8 Waar raak je al je zonden kwijt? 8 De meeste mensen 

9 Wie heeft er gezegd: Ik ben de weg, de waarheid 

en het leven? 

9 De smalle weg 

10 Wie lopen er op de brede weg? 10 Kiezen wat je moet doen. 

  

Antwoorden:                                1-     2-      3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oplossing:                                   1- 2     2- 1     3- 10    4- 4     5- 3    6-9      7- 5      8-6      9-7      10-8 


