Bonny ziet een nijlpaard
Dit verhaal gaat over Bonny. Bonny is een
meisje van vijf jaar. Ze heeft een donkerbruin
velletje en mooie zwarte krulletjes. Bonny woont
heel ver bij ons vandaan: in Afrika.
Het is nog donker als Bonny wakker wordt. Ze gaat
rechtop zitten en kijkt rond in de hut. Haar papa,
mama, broers en zusjes slapen nog.
Bonny gaat weer liggen en doet haar ogen dicht.
Maar slapen lukt niet meer. Bonny is een beetje
zenuwachtig. Weet je hoe dat komt?
Bonny gaat vandaag een tochtje over de rivier
maken! Ze mag met de zendeling mee. En dat vindt
zij reuzespannend.
De zendeling is een witte meneer die lang geleden in Bonny's dorp is komen wonen. Er is
veel veranderd sinds die tijd. Voordat de zendeling er was, kende niemand uit Bonny's dorp
de Heere Jezus. De zendeling heeft toen over Hem verteld. De mensen vonden de verhalen
uit de Bijbel prachtig! Ze wilden graag in de Heere Jezus geloven. Er is nu zelfs een kerk in
Bonny's dorp. Ook Bonny houdt veel van de Heere Jezus. Als ze bang is, of verdrietig, maakt
Hij haar altijd blij.
Als het een beetje licht begint te worden, kan Bonny niet meer wachten. Ze trekt haar rokje
aan en rent naar de rivier.
"Hallo, hallo", roept ze, als ze de zendeling bij zijn bootje ziet staan.
De zendeling kijkt om. "Dag Bonny", zegt hij vriendelijk. "Wat ben je vroeg. Stap maar in, dan
varen we dadelijk weg."
De zendeling heeft het tochtje over de rivier al vaak gemaakt. Elke week gaat hij met zijn
bootje naar een dorpje verderop. Ook daar vertelt hij de mensen over de Heere Jezus.
Vorige week heeft Bonny aan de zendeling gevraagd of zij een keertje met hem mee mocht.
En dat mocht!
Als ze een poosje hebben gevaren, gaat de zendeling plotseling rechtop zitten. Met zijn hand
boven zijn ogen kijkt de zendeling naar de rivier voor hen. Zijn gezicht staat ernstig.
Bonny wordt er een beetje bang van. "Wat is er, zendeling?'', vraagt ze zachtjes.
"Ik geloof dat ik een nijlpaard zie, Bonny", antwoordt de zendeling.
Bonny's hart maakt een sprongetje. Een nijlpaard!!! Ze heeft haar vader wel eens over een
nijlpaard horen praten. Ze weet dat er soms één in de rivier zwemt. Maar ze heeft er nog
nooit één gezien. "Waar? Waar is het nijlpaard dan?", vraagt Bonny opgewonden.
De zendeling geeft geen antwoord. Hij ziet ingespannen naar het water. Dan zegt hij: "Kom
Bonny, we moeten aan de kant." En zo snel hij kan stuurt hij het bootje opzij.
Het lijkt wel alsof de zendeling bang is voor het nijlpaard. Bonny begrijpt er niets van.
"Waarom varen we niet gewoon door?" vraagt ze.
De zendeling kijkt Bonny aan. "Heb jij wel eens een nijlpaard gezien?", vraagt hij.
Bonny schudt haar hoofd.
Dan zegt de zendeling: "Een nijlpaard is een heel groot dier. Veel groter dan ons bootje. Het
is gevaarlijk om een nijlpaard tegen te komen. Als hij tegen ons bootje aanzwemt, kunnen we
omslaan. Daarom zijn we naar de kant gevaren. We moeten wachten tot het nijlpaard voorbij
is."

Bonny begrijpt het. Oei, wat spannend. Ze kijkt over de rand van de boot of ze het nijlpaard
ziet. Ze tuurt de rivier af, maar het water blijft stil.
Dan, opeens, begint het bootje te schommelen. Heftig gaat het heen en weer. Bonny grijpt
de zendeling vast en op hetzelfde moment ziet ze vlak voor zich een grote, grijze snuit. Het
nijlpaard! Wat een dik, eng beest! Bonny begint te huilen.
"Stil maar", fluistert de zendeling. Maar Bonny hoort zijn stem een beetje trillen.
"Heere God, helpt U ons alstublieft", bidt ze zachtjes en ze knijpt haar ogen stijf dicht. Ze is
nog nooit zo bang geweest.
Dan hoort ze de zendeling zeggen: "Gelukkig, Bonny, het gevaar is geweken. Kijk, het
nijlpaard zwemt verder."
Bonny durft nog niet te kijken. "Ik was zo bang", huilt ze.
"Ik ook", zegt de zendeling. "Nijlpaarden zijn gevaarlijke dieren. Maar ik heb de Heere God
gevraagd of hij ons wilde beschermen."
Bonny kijkt op. Haar gezichtje staat opeens blij. "Dat heb ik ook gedaan!", roept ze.
De zendeling lacht. "Dat is heel goed, Bonny. De Heere God heeft ervoor gezorgd dat het
nijlpaard voorbij zwom."
De zendeling en Bonny blijven nog even aan de kant van de rivier, maar varen dan terug.
Bonny is door het avontuur met het nijlpaard bang geworden. Ze wil het liefst naar huis. De
zendeling moet de tocht naar het andere dorpje maar alleen maken, vindt ze.
Thuisgekomen vertelt ze wat ze heeft meegemaakt. "Ik heb een nijlpaard gezien!" Haar
vriendjes en vriendinnetje willen het spannende verhaal maar wat graag horen.
Juist als Bonny 's avonds naar bed wil gaan, komt de zendeling nog even langs in hun hut.
Samen met Bonny en haar vader en moeder dankt hij de Heere God dat Hij hen tegen het
nijlpaard heeft beschermd.
"Ga nu maar lekker slapen, Bonny", zegt de zendeling. "Van een groot avontuur moet je
goed uitrusten."
Wat denk je? Waar zou Bonny die nacht van dromen?

