
17. Gazellen

“Wat een prachtige beesten!” Mama was helemaal weg van de gazellen in de

dierentuin. Zij waren inderdaad bijzonder mooi en sierlijk, net alsof ze ge-

schilderd waren. “Weet je”, zei papa die het informatiepaneel gelezen had,

“dat deze soort bijna uitgestorven was? Er waren er nog maar zes over!”

“Maar waar komen deze dan allemaal vandaan?” wilde Sam weten. “Ze zijn

hier geboren. De ouders werden hierheen gebracht, om zich in rust en vei-

ligheid te kunnen voortplanten.”

Ineens begonnen de gazellen te springen en te rennen. “Wat gaan ze snel,

zeg! En hun remmen werken ook uitstekend!” Sam had iedereen aan het la-

chen. “ Maar”, wilde Anne nu weten, “hoe snel kunnen ze gaan?” “Denk aan die

jachtluipaarden die we eerder gezien hebben - weet je nog hoe snel die kun-

nen gaan?” Sam wist het zeker: “tot 110 km. per uur!” “Ja, in een korte

sprint halen ze dat wel”, antwoordde papa, “alleen een jachtluipaard of een

panter kan een gazelle inhalen!” “Dan zou ie het goed doen bij de Olympische

Spelen!” zei Sam. En weer moesten ze allemaal lachen.

Dezelfde avond keken ze naar een natuurfilm over de savanna’s in Afrika. Ze

konden zien hoe moeilijk het zelfs voor een jachtluipaard was om een gazelle

in te halen en te pakken te krijgen. Maar Anne vond al die beelden van ja-

gende en etende dieren niet leuk: “Ik vind het griezelig. Waarom moeten de

dieren elkaar afmaken?” “Dat zal niet altijd zo blijven” probeerde Mamma

haar te troosten, “in Gods koninkrijk op aarde zal er niet meer gejaagd wor-

den. Zullen wij eens kijken waar dat staat?” Zij pakten hun Bijbels en lazen

in Jesaja hoofdstuk 11:6-7:“Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden,

en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun

jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.”

“Mogen we dan beestjes rijden, denk je?” Sam en Anne hadden beiden een

bepaald beest in gedachten, en wat dat was laat zich makkelijk raden. Wat

zou jij kiezen?
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