
Feest in de Zee 

In de bodem van de zee woonde een visje, die heel slim 

en nieuwsgierig was. Ondanks het feit dat hij nog maar 

klein was, kon hij heel snel zwemmen en was hij erg 

dapper. Hij was een dikke vriend van de sardines, die 

kleine visjes waren zoals hij. 

Nieuwsgierige Vis was heel gelukkig met al zijn 

vrienden.  

Op een ochtend, arriveerde er in zijn stad een visje 

die heel anders was dan hij, hij leefde in een plaats 

heel  ver daar vandaan. Het bezoekvisje werd snel 

vriend van iedereen en hij had belangrijk nieuws 

meegebracht:  

- De koning der vissen, van de bodem van de zee, zal 

een groot feest geven en hij wil dat alle vissen naar 

het feest komen. 



Alle vissen waren opgewonden en nieuwsgierig over dit 

nieuws, ook Nieuwsgierige Vis die gelijk vroeg: 

- Maar wat voor feest is dat? Is er dan iemand jarig? 

Toen legde het bezoekvisje het aan iedereen uit: 

-Nee. Dit feest is anders. De koning van de zee wil 

iemand bedanken die groter is dan de zee, de hemel en 

de aarde… 

Er ontstond een grote commotie over de hele bodem 

van de zee. De visjes, oesters, walvissen, enfin, 

iedereen wachte vol spanning en ze waren druk bezig 

met de voorbereidingen voor de grote DAG VAN 

DANKBAARHEID. 

Maar Nieuwsgierige Vis begreep niet hoe iemand 

groter kon zijn dan de hemel, de aarde en de zee. 

Op de dag van het feest, al heel vroeg, waren alle 

soorten zeebewoners rondom het kasteel te vinden. 

Iedereen verlangde naar het grote evenement. Op de 

afgesproken tijd gingen ze allemaal het kasteel binnen 

en de koning begon te spreken: 

- Iedereen die hier aanwezig is wil graag weten wie er 

groter is dan de zee, de hemel en de aarde... 

Toen vroeg Nieuwsgierige Vis: 

- Maar wie is dan zo groot? 

En de koning der vissen zei: 



- God! 

- God? En waar is die? 

- Hij is er bij alle dingen, overal, want Hij is degene die 

alles en iedereen gecreëerd heeft. Wij zouden Hem 

moeten danken voor alles wat wij hebben.  

Toen begreep Nieuwsgierige Vis wie de ontwerper was 

van alles wat mooi was: de regen, de zon, de zee, de 

aarde... en, sindsdien als hij naar al die schitterende 

dingen kijkt in de boden van de zee, weet hij wie dat 

gemaakt heeft en bedankt hij blij. 
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