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Deel 7 De grote beek 
De vriendjes verzamelen zich om op pad te gaan, en ook enkele vlinders, trollen 

en boomwezens sluiten aan bij de groep. “Fijn dat jullie meegaan,” zegt JK. “Het 

is prettig om te weten dat jullie dit net zo belangrijk vinden als wij. Samen lukt 

het ons vast wel.” 

“Kom, we nemen het kiezelstenen pad dat leidt langs de grote oude eik. Je weet 

wel, die jaren geleden is omgevallen tijdens de grote storm,” zegt Bin. De 

vriendjes knikken.  Wat was dat eng! JK krijgt een rilling over zijn rug, een koud 

gevoel gaat door zijn lijf. Een traan prikt achter zijn ogen. Hij weet het nog heel 

goed, maar schudt de gedachte van zich af. Hij wil nu niet verdrietig zijn, want 

hij is met zijn vriendjes en ze moeten de volgende kleur zoeken. 

Als ze het kiezelstenen pad oplopen, komen ze Tijn en Roos tegen. Zij zijn broer 

en zus en wonen aan de rand van het dorp. Ze maken ruzie met elkaar en kijken 

niet goed uit waar ze lopen. Ze botsen tegen de vriendjes op. “Oh sorry, ik lette 

niet op,” zegt Roos tegen de vriendjes, en daarna: “Dat was jouw schuld, Tijn.”  

Tijn wil wat terugzeggen, maar Sofie komt tussenbeide. “Geen ruzie maken, 

alsjeblieft. Er zijn veel belangrijkere dingen. We moeten namelijk de kleuren 

van de regenboog zoeken, anders verdwijnt de magie.” “De magie?” zegt Tijn. 

“Is dat even toevallig, daar hadden we het net over. Die bestaat namelijk niet.” 

“Wel waar,” zegt Roos direct. “Niet waar,” zegt Tijn. En ze beginnen weer met 

ruzie maken. “Stop ermee. Gaan jullie maar met ons mee, dan zul je het met 

eigen ogen gaan zien, Tijn,” zegt Sofie, “Kom, we moeten opschieten.” 

De hele stoet loopt achter elkaar aan over het pad. Nadat ze de eerste 

aanwijzing vinden komen ze op een kruispunt. “Welke kant moeten we nu op? 

Wat zegt de kaart?” vraagt Japie aan JK, die de kaart in zijn handen heeft. JK 

twijfelt: “Ik weet het eigenlijk niet. Bin, jij weet toch de weg?” Bin is even stil 

en zegt: “Ik heb die kaart niet nodig. Mijn hart wijst me de weg.” De vriendjes 

kijken hem verbaasd aan: “Je hart?” Tijn begint te lachen en ook Isaak moet 
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gniffelen. Maar Roos zegt direct: “Ja, als je naar je hart luistert, dan komt het 

altijd goed. Dat weet alle antwoorden op jouw vragen.”  

Nu kijken de vriendjes nog verbaasder. “Hoe doe je dat dan? Naar je hart 

luisteren?” vraagt Isaak. “Het is heel simpel,” zegt Roos. “Wij zijn allemaal met 

elkaar verbonden door de liefde in ons hart. Maar we zijn ook verbonden met 

alle dieren, planten, bomen, met alle rivieren en stenen. Dus ook met alle 

wijsheid en alle antwoorden van de hele wereld. Maar ons hart schreeuwt niet, 

het praat heel zachtjes, het lijkt bijna op fluisteren. Dat is omdat we met heel 

dunne lijntjes met elkaar verbonden zijn. Net als telefoondraden. Dat zijn de 

lijntjes van liefde. En ook al is liefde heel sterk en kunnen de lijntjes de hele 

wereld over en naar de maan en terug, ze is wel heel zacht. En daarom hoor je 

haar alleen als je heel stil bent, je hand op je hart legt en heel goed luistert. Als 

je nog moet oefenen, dan kun je hand op je hart leggen, net als een schelp op 

je oor, en dan hoor je je hart zacht fluisteren.” 

Ah, de vriendjes beginnen het te begrijpen. “Dus zo weet jij ook altijd de weg, 

Bin?” Bin knikt en zegt: “Ja, en we hebben geen tijd te verliezen.” Hij neemt het 

linker pad en de rest volgt hem. Tijn volgt ook, maar lijkt geen haast te hebben. 

“Schiet nu op, Tijn,” zegt Roos opeens boos, “je houdt iedereen op.” “Omdat 

jij hem gelooft, wil dat nog niet zeggen dat dit het goede pad is,” zegt Tijn. Maar 

hij loopt toch een beetje sneller. En de zwarte schim volgt hen op de voet. 

Alleen de vriendjes hebben dat niet in de gaten. 

Vrij snel daarna vinden ze de tweede aanwijzing. “We gaan de goede kant op,” 

zegt JK en ze gaan nog een beetje sneller lopen. Dan zien ze de beek in de verte. 

De zon gaat nu bijna onder. De laatste stralen zonlicht weerspiegelen op het 

water. Als ze dichterbij komen, zien ze dat de beek hard stroomt. “Het heeft 

veel geregend de laatst tijd,” zegt Bin. “We moeten goed oppassen, want dat 

betekent dat de stroom heel sterk is. Kom dus niet te dicht bij het water. Kom, 

we moeten stroomopwaarts.” De vriendjes doen een stap naar achteren. 

Alleen Tijn luistert niet en loopt nog een stap dichter naar het water. “Doe niet 
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zo stom, Tijn,” roept Roos. Maar dan stapt Tijn juist in het water. En voor dat 

iemand iets kan doen, valt hij erin en neemt de stroom hem mee. 

Tijn schreeuwt en de vriendjes raken in paniek, maar Bin weet precies wat hij 

moet doen. Hij rent over de oever langs het water en haalt Tijn in. Dan springt 

hij van rots tot rots naar het midden van de beek. Tijn is nu recht voor hem en 

wordt met veel kracht door het water meegenomen. Maar Bin is snel, heel snel, 

en hij grijpt Tijn uit het water. Hij trekt hem mee naar de kant, waar Roos hem 

omhelst en kust. “Ik zal nooit meer ruzie met je maken, Tijn, het spijt me,” zegt 

ze. Tijn geeft haar een dikke kus. “Ik zal voortaan naar je luisteren, maar alleen 

als je het lief zegt, want anders word ik juist boos.” De vriendjes begrijpen dat 

wel, je kunt alleen maar echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren als je 

dat op een vriendelijke manier doet. Schreeuwen en boos doen helpt nooit. 

Als ze opkijken, zien ze opeens de derde aanwijzing. Tijn zegt dan: “Zie je wel 

dat ik ook naar mijn hart kan luisteren. Dat vertelde me dat we hierheen 

moesten, dus viel ik in het water.” De vriendjes moeten allemaal lachen. Ze 

pakken de aanwijzing en volgen de kaart verder stroomafwaarts. Dan komen 

zij bij de watervallen.  

Het water spettert en maakt een enorm kabaal. Ze houden hun oren dicht, 

maar hun monden vallen open. Wat een prachtig gezicht! Onderaan is het 

water heel wild maar iets verderop is er een klein meer. Het water is donker en 

stil en in het midden ligt een rots. “Het lijkt wel een oog,” zegt Karel. De 

vriendjes zien het ook.  

“Daar ligt de schat,” zegt Bin. “Ik ga hem wel halen.” Bin loopt het water in. Het 

is koud en al snel kan hij niet meer staan. Hij moet nu zwemmen. Dan lijkt er 

een donkere schim voor de zon te komen. Hij schrikt en gaat weer terug naar 

de kant. “Ik kan het niet,” zegt hij, “ik kan het echt niet.” Maar dan zegt Simon: 

“Tuurlijk kun je dit wel. Je moet niet luisteren naar al die negatieve gedachten, 

je moet op jezelf vertrouwen. Je bent een beer. Wie kan er nu beter zwemmen 

dan jij? En je vacht beschermt je tegen de kou.” De vriendjes knikken. “Ja Bin, 

je kan het. Je moet in jezelf geloven, want wij doen dat ook.” 
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Bin zucht diep en stap dan het water weer in. En op dat moment breekt het 

zonlicht ook weer door. In één keer zwemt hij naar de rots midden in het 

meertje. Daar vindt hij de schatkist. Hij pakt hem op en trots zwemt hij terug 

naar zijn vriendjes. Nadat hij zich heeft uitgeschud, mag hij de kist openen. En 

daarin ligt de schat, en ook nu weer begrijpen ze direct wat het rijmpje 

betekende. Ze pakken de schat op en houden hem omhoog tegen het zonlicht. 

Op dat zelfde moment verdwijnen alle donkere wolken. En ook de zwarte schim 

die hen achtervolgde verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

In de schatkist vinden ze ook de aanwijzing voor de laatste kleur van de 

regenboog: 

Jullie zoektocht naar de kleuren 

Kon niet zomaar gebeuren 

Hulp kwam uit onverwachte hoek 

Anders waren de kleuren nog zoek 

 

Want hoe onzichtbaar het ook leek 

De magie liet jullie nooit in de steek 

Want hetgeen waar zij begint 

Zit in elke ouder en in ieder kind 

 

De vriendjes lezen het rijmpje nogmaals, maar begrijpen het niet helemaal. Ze 

praten nog na over hun bijzondere avonturen. “Wat hebben we veel 

meegemaakt,” zegt Isaak. JK zegt: “Ja, en wat hebben we ook veel van elkaar 

geleerd.” De vriendjes knikken. “Maar wij beleven altijd samen de meest 

magische avonturen,” zegt Sofie. En daar heeft ze gelijk in. En als het bijna 
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donker is en de zon is verdwenen, komen ze bij de groene weide aan. Ze horen 

allerlei geluiden, gepraat, gefluister, gerinkel en gelach. Dan zien ze Elfeline. Ze 

is alweer bijna zichtbaar en vliegt ook weer.  

 

~ 
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Eindopdracht De zevende kleur 
JK laat de schat aan Elfeline zien. Dankbaar pakt ze hem aan. Ze vliegt ermee 

naar de regenboog en houdt de schat er tegenaan. En terwijl fonkels en een fel 

licht de lucht weer verlichten, kleurt de zesde baan van de regenboog 

donkerblauw. De andere kleuren, rood, oranje, geel, groen en hemelsblauw, 

worden nog feller. Het verlicht de groene weide. En dan zien de vriendjes alle 

magische wezens weer. Nog niet helemaal zichtbaar, maar ze zijn er weer. En 

ook het bos komt weer helemaal tot leven. Geuren en kleuren ontstaan en de 

wind blaast  zachtjes in hun gezicht. De vriendjes snuiven de geuren op en 

kijken hun ogen uit. 

Dan lopen ze terug naar de schatkist. Ze openen de kist, maar in plaats van een 

nieuwe schatkaart vinden ze een briefje, waarop staat:  

 

De laatste kleur ontstaat spontaan 

Als jullie al jullie twijfels laten gaan 

Zodra jullie weten wat verbindt 

is het de grootste schat die je vindt 

dus beantwoord nu de vraag 

wat is het belangrijkste van vandaag 

als jullie dat antwoord geven 

zal er magie zijn in jullie leven 

open daarna de schatkist vlug 

dan krijg je laatste kleur terug 
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De vriendjes zijn even stil. Ze sluiten de schatkist. Ze hoeven dus niet meer op 

zoek te gaan, maar alleen maar de laatste vraag te beantwoorden. “Wat is het 

belangrijkste van vandaag?” zegt JK hardop, “Wat is jullie opgevallen?” Dan 

zegt Jay: “Weet je wat gek was? Dat jij, JK, niet verdween. Terwijl jij toch ook 

een magisch wezen bent.” “En de schatkist was elke keer weer ergens anders,” 

zegt Sofie. “En de aanwijzing veranderde ook in een schatkaart, zonder dat we 

iets deden,” zegt Otto. “Wat denk je van die smaragdjes overal,” zegt Laura, 

“wat zouden die betekenen?” 

Elfeline kijkt de vriendjes aan. “Hebben jullie enig idee hoe dit is gekomen? Wat 

is het belangrijkste dat jullie hebben geleerd over geluk en zou dat wat te 

maken kunnen hebben met al die magische gebeurtenissen?” 

 

Hier kunnen de kinderen antwoorden. Neem daar ruim de tijd voor.  

~ 

Daarna pakt Elfeline het weer op: 

“Jullie creëren al jaren jullie eigen magische wereld,” zegt Elfeline. “Dat doen 

jullie door jullie dromen uit te laten komen. Maar hoe doen jullie dat?” De 

vriendjes kijken naar elkaar. “Door elkaar te helpen!” roepen ze tegelijk. 

Elfeline lacht en zegt: “Precies, het is jullie vriendschap die ervoor zorgt dat er 

altijd magie in jullie leven is.” De vriendjes beginnen te lachen en te praten, 

want het is helemaal waar. Samen hebben ze de schatten gevonden, ze hebben 

elkaar geholpen en ze hebben samen veel geleerd. En dat doen ze al jaren. 

Daardoor was JK niet verdwenen, hij was nog steeds omgeven door magie. 

“Maar wat betekenen die smaragdjes dan?” vraagt Jay. “De groene smaragd 

die jullie overal zagen, staat voor weten wie je bent en daar trots op zijn. De 

groene kleur staat symbool voor de liefde in je hart.  
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De smaragd brengt rust en vertrouwen en hij staat voor rijkdom en overvloed. 

De groene smaragd helpt je je doel te vinden en te verwezenlijken. Het is één 

van de zeldzaamste stenen op aarde. Hij is net als de mens enorm gevoelig en 

geen enkele smaragd is hetzelfde. De ervaringen en groeilittekens maakt hem 

uniek. Net als ieder mens.   

Wie je bent, hoe je eruit ziet, alles dat je meemaakt, dat maakt je uniek. Samen 

met jouw hart en jouw liefde vormen je ervaringen jouw innerlijke schat. Daar 

mag je heel trots op zijn. En,” zegt ze, “daar moet je heel zuinig op zijn. Want 

als je jouw schat kwijtraakt, kun je niet meer stralen als de zon.” De vriendjes 

kijken Elfeline aan. “Maar wat moeten we dan doen? Wat als we onze schat 

wel kwijtraken?” Elfeline lacht en zegt: “Dan hoef je mij alleen maar te roepen 

en dan neem ik je weer mee op een magische ontdekkingsreis.” De vriendjes 

halen opgelucht adem en lachen nu ook. 

“En wat is magie dan echt?” vraagt Tijn. De vriendjes kijken hem aan en roepen: 

“Liefde natuurlijk!” “Dat klopt,” zegt Elfeline. “Dat zit in iedereen en verbindt 

ons met alles om ons heen.” Een grote glimlach verschijnt op de gezichten van 

de vriendjes en liefde vult hun harten. Het is de liefde die werkt als de zon, ze 

laat je stralen en brengt je vreugde en blijdschap. 

Het is de liefde in hun hart, voor henzelf en elkaar, het is hun vriendschap en 

het zijn hun dromen die hun wereld magisch maakt, die hen vleugels geeft. Die 

liefde geeft hun wereld kleur en zorgt ervoor dat zij hun eigen wijsheid 

ontdekken en hun eigen weg volgen. En het zijn niet alleen hun gevoelens, 

maar ook hun gedachten en woorden die net als de regenboog hun wereld 

kleuren. Ze begrijpen nu hoe belangrijk het is om positief te zijn en vanuit liefde 

te leven. 

Want uiteindelijk was er niemand die hen tegen wilde houden om de schat te 

vinden, maar waren het hun eigen angsten en gedachten die ze weghielden 

van de schat. En door hun vriendschap en de liefde in hun hart lieten ze elke 

donkere wolk verdwijnen. 
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Het is hun vertrouwen in zichzelf en in elkaar waardoor ze bergen kunnen 

verzetten, waardoor ze altijd weer hun weg vinden en het altijd weer precies 

gaat zoals het moet gaan. Ze voelen zich zo trots als een pauw dat zij de 

magische wereld hebben gered.  

En ze besluiten dat ze met alles wat ze nu weer hebben geleerd, hun wereld 

nog veel mooier gaan maken. Het enige dat ze hoeven te doen is af te stemmen 

op hun hart en luisteren naar dat wat zij echt heel graag willen. En dan volgt de 

rest vanzelf. Ze weten nu dat ze alles kunnen, als ze het maar samen doen. 

Nu begrijpen de vriendjes ook het laatste rijmpje: magie begint in je hart, het 

zit in iedereen en het verbindt iedereen met elkaar, en het heet in een heel 

magisch woord: liefde. En liefde zorgt voor het echte geluk. 

Ze lopen naar de schatkist en vol verwachting openen ze de kist. Daarin vinden 

ze de laatste schat. Elfeline haalt hem eruit en met heel veel schitteringen 

kleurt het licht paars. Ze houdt hem tegen de regenboog aan en de laatste baan 

wordt paars. De vriendjes kijken ernaar en houden elkaar vast. Ze hebben zich 

nog nooit zo gelukkig gevoeld. En deze edelsteen is daar een prachtig symbool 

voor.  

De kleuren van de regenboog vermengen zich in de lucht en maken er een 

magisch mooi gezicht van. De vriendjes raken niet uitgekeken. Maar dan 

verdwijnt de regenboog langzaam en nemen de maan en de sterren de donkere 

hemel weer over. Ze fonkelen fel. De vriendjes zuchten diep. Ze weten nu dat 

ook als ze de regenboog niet zien, de brug naar de wereld van de magische 

wezens altijd open is. En zolang hun harten open zijn, kan de liefde blijven 

stromen. 

 

~ 

 



 

12 De zesde kleur is het 7de deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht van 

InnerTreasure© 

Leuk dat je meeging  

op deze Magische Ontdekkingsreis  

naar Innerlijke Schatten! 

liefs, Eveline 

 

 

 

 


