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1. Pudding op dinsdag

‘Mmm, dat was lekker!’ Pieter legt zijn lepel neer.  

Samen met papa, mama en Derk zit hij aan tafel. Ze 

hebben allemaal een schaaltje met pudding voor 

zich. 

‘Maar mam, waarom hebben we eigenlijk pudding 

vandaag? Dat eten we altijd op zondag en het is nu 

dinsdag.’ 

Mama kijkt even snel naar papa. Ze beginnen allebei 

te lachen.

‘Je bent een slimmerik’, zegt papa. ‘Vertel jij het 

maar’, zegt hij tegen mama. 

Mama kijkt eerst naar Derk en dan naar Pieter. ‘Weet 

je’, zegt ze, ‘we eten vandaag pudding omdat het 

feest is.’ 

‘Waarom dan?’ vraagt Pieter. Hij snapt er niets van. Er 

is toch niemand jarig? 

‘Omdat er in mama’s buik een klein kindje groeit. En 

dat kindje is jullie broertje of zusje. Is dat niet fijn?’ 

Mama kijkt heel blij. 

‘Echt?’ vraagt Pieter. Hij kan het bijna niet geloven.

‘Echt waar’, zegt papa.
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Pieter kijkt naar mama’s buik. Die is helemaal plat. 

‘Mam, u bent helemaal niet dik! Hoe kan er dan een 

kindje in uw buik zitten?’ 

Mama glimlacht. ‘Het kindje is nog heel klein, Pieter. 

Ongeveer zo groot als mijn vuist. De Heere laat het 

groeien in een kamertje in mijn buik. Daar zit het veilig 

en warm en daar kan het groter worden. Over een 

poosje zul je wel zien dat mama dikker wordt.’ 

Pieters ogen stralen. ‘Ik vind het heel erg leuk!’ zegt hij. 

‘Ik ook!’ zegt Derk.

‘Mama en ik zijn er ook erg blij mee, jongens’, zegt 

papa. ‘De Heere geeft ons iets heel moois, vinden jul-

lie ook niet?’

Pieter en Derk knikken. Pieter bedenkt opeens iets. 

‘Weten opa en oma het al?’ 

Mama lacht. ‘Nee, die weten het nog niet. Maar na 

het eten mogen jullie hen opbellen. We gaan nu eerst 

danken voor het eten.’ 

Om over  
te praten:

Wie heeft ervoor 
gezorgd dat er 
een baby in  
mama’s buik 
groeit? 

Wat heeft Hij  
nog meer  
gemaakt?


