
Jij en de BijBel
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

De Farao gaat achter het volk aan

De Farao had spijt dat hij had toegegeven aan Mozes, en het volk Israël had

laten gaan. Hij had zoveel ellende gehad door de tien plagen, en nu was hij

ook nog zijn slaven kwijt. Hij wilde ze gaan terughalen. De Israëlieten konden

nooit snel gaan, want er waren veel kinderen en dieren bij. Vlug verzamelde

hij zijn wagens en krijgslieden, en snelde hen achterna. Toen hij merkte waar

het volk was, juichte hij met zijn mannen. Hoera! Ze zaten in de val, want ze

gingen in de richting van de zee, waar hij ze met gemak zou kunnen verslaan.

Het volk zag de wagens van de Farao aankomen. Ze gilden van angst, en waren

boos op Mozes en God! Ze dachten niet meer aan alle wonderen. Ze zeiden

tegen Mozes: “Heb je ons daarom uit Egypte gehaald, om hier te sterven, had

ons toch daar gelaten”. Mozes zei: “Wees niet bang, God zal voor ons strij-

den”. Toen zei God: “Hef je staf omhoog dan zal er een pad voor jullie ko-

men”. Mozes deed wat God van hem vroeg. De wolk met de Engel ging opeens

tussen het volk en de Egyptenaren in staan. Mozes strekte zijn staf uit over

het water, en er kwam een harde wind die het water wegblies, zodat het volk

zomaar verder kon lopen. De Farao zag niets, alleen een donkere wolk. Pas

toen het volk er bijna door was, ging de wolk opzij. In de verte zag de Farao

ze gaan. Wat zij konden kon hij ook, dacht hij. Snel trokken ze hen achterna.

Toen alle Israëlieten veilig aan de overkant waren, zorgde God weer voor een

harde wind. De Farao begreep eindelijk dat God machtiger was dan hij, maar

toen was het te laat: zijn wagens, paarden en krijgslieden verdwenen allemaal

in het water. Zo werd Gods volk gered. Ze zongen een nieuw lied en juichten.

Blij gingen ze verder. Nu wisten ze zeker dat God voor hen zou zorgen. Maar

na drie dagen was hun water op. Gelukkig zagen ze een bron. Maar bah! Wat

was dat water vies. Weer werden ze boos, en mopperden ze. Mozes vroeg of

God wilde helpen. Hij kreeg een heel vreemde opdracht: hij moest een stuk

hout in het water gooien, dan zou het lekker water worden. God vroeg dit om

te weten of Mozes Hem echt zou gehoorzamen; dan zou God het water ge-

zond maken. Mozes deed het, en het water was nu heel lekker. De Israëlieten

wisten weer zeker dat God voor hen zou zorgen. Ze zouden nooit meer mop-

peren. Deden ze dat echt niet meer? Dat lees je de volgende keer. N.D.



Wonderen van de natuur Jongetje

Sam en Anne waren op bezoek bij oom Peter en tante Gerda, die een week

eerder een baby hadden gekregen; een jongetje dat Karel heette. Anne was

reuze benieuwd, en wilde de baby graag zelf in haar armen houden. Maar dat

mocht nog niet, en zij moest met aaien genoegen nemen. Zij wilde zo graag de

kleur van de ogen zien, maar dat kon ook niet want Kareltje had er voor geko-

zen te slapen!

Sam schrok een beetje bij de eerste

aanblik: wat zag dat ventje er rood uit!

Maar hij was erg onder de indruk van de

perfecte vingers en tenen: zoals die van

hemzelf maar dan in miniatuur. Tot in de

kleinste details zat alles erop en eraan,

zelfs tot de nagels aan toe. Ook het

hondje van tante vond de nieuwkomer

bijzonder interessant, maar zijn liefde-

volle pogingen het kindje te likken werden streng verboden!

Oom Peter zei dat ze allemaal God moesten danken voor het wonder van dit

nieuwe leven. Hij las voor uit de Psalmen: “Kinderen zijn een geschenk van de

HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God” (Psalm 127, vers 3).

“Had Jezus kinderen?” vroeg Anne. “Welnee,” antwoordde haar oom, “Hij is

nooit getrouwd”. “Maar Hij had ze wel erg lief,” zei tante Gerda. “En Hij was

echt boos toen de discipelen de kleintjes wilden wegsturen. En weten jullie

wat Hij toen zei?” “Laat de kinderen bij me komen,” Sam wist het wel. “Juist!

Want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” maakte tante

Gerda het vers af (Marcus 10, vers 14).

“Maar ik kan geen baby meer worden!” protesteerde Anne. “Dat klopt, maar

kijk eens naar Kareltje hier: hij vertrouwt helemaal op zijn papa en mama, en

jij ook. Maar jij leert ook op de Hemelse Vader te vertrouwen.”

Na een poosje werd Kareltje weer wakker, en deed wat aarzelend zijn ogen

open. Hij begon te huilen, waarop zijn moeder hem de borst gaf. Na genoeg

te hebben gedronken, was Kareltje wat vrolijker en hij keek naar Anne. “Wat

een mooie blauwe oogjes!” zei ze bewonderend. “Weet je dat je ogen altijd zo

groot blijven, ook wanneer je volwassen bent?” Oom Peter wist dat van een

vriend, die dokter is.

“Ik zou heel graag een babyzusje willen hebben”, zuchtte Anne. Maar als je

het Sam had gevraagd, zou hij zeggen dat hij liever een hondje had! C.T.



Leerlooien

Het gebruik van leer is al heel oud. Leerlooien is een manier om van de huid

van dieren leer te maken. Ook in de Bijbel lees je daar over. Denk maar aan

Simon de leerlooier, bij wie Petrus logeerde (Hand 9:43). De Joden vonden

een leerlooier onrein, omdat hij de huid van dode dieren bewerkte.

Een huid die bij de leerlooier werd gebracht, was vies en stijf. Om die soepel

te maken en alle vuil los te weken, werd de huid in stromend water gelegd.

Daarom woonde een leerlooier aan zee of stromend water, zoals een rivier.

Daarin konden alle resten bloed en vet er afgehaald worden. Haren verwijde-

ren was lastig. Door de huiden in urine te leggen lieten de haren vanzelf los.

Bij een leerlooierij stond een grote bak waarin iedereen zijn urine kwijt kon.

WC´s waren er toen nog niet, en er werd dus dankbaar gebruik van gemaakt.

Het vieze werk was dan nog niet klaar. Om het leer soepel en waterdicht te

maken moest de huid goed ingewreven worden met een vettige stof. De leer-

looier gebruikte twee verschillende materialen. Mest van honden of duiven,

gemengd met water, of een papje van hersenen van dieren. De leerlooier

stampte met zijn blote voeten lekker door de drab, zodat het een glad meng-

sel werd. Je zult begrijpen dat de combinatie van urine, mest en rottend

vlees vreselijk stonk, en je beter een eind uit de buurt kon blijven. Leerlooi-

ers woonden dan ook buiten de stad. De huiden bleven maanden in de drab

liggen, daarna moesten ze goed uitgespoeld en gedroogd worden. Dat kwam

heel precies. Deed je het te snel, dan werden ze stug; deed je het te lang-

zaam, dan werden ze te slap. De huiden werden op een raamwerk gespannen,

en steeds wat strakker aangetrokken, zodat ze goed uitgerekt werden. Daar-

na kon het leer nog gerookt worden in een rookoven. Het leer werd dan don-

kerder en echt waterdicht. Later werd het werk minder vies. Men ontdekte

namelijk dat je ook andere stoffen kon gebruiken. Jonge bomen hebben in de

bast een stof, tannine, die hetzelfde doet als

mest of hersenen. Het hele proces duurde min-

stens een jaar. Nu gaat alles heel anders. In 3

maanden kan een huid al een stuk leer zijn. In

Marokko wordt het in sommige plaatsen nog op de

ouderwetse manier gedaan. Toeristen mogen kij-

ken, en krijgen een speciaal - lekker ruikend -

neuskapje mee tegen de stank. N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: 2discover.net



Wil je meer weten over leer bewerken in de oudheid? Ga dan

naar http://www.het-stenen-tijdperk.nl/technieken/leerhuid/

Op you tube staat een filmpje over de ouderwetse manier van

leerlooien. Via www.youtube.com/watch?v=hQgiIvnhBtI ga je er

direct naartoe.

Een leuke site over de groei van een baby is:

www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/99002aeigen-lichaam/

van%20uk%20tot%20puk/pas.htm

Internet

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over het Bijbelverhaal aan of ze goed of fout zijn. Als je

het helemaal goed gedaan hebt, komt er een zin uit. Succes!

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….

goed fout

1 De Israëlieten waren slaven van Farao. G L

2 Mozes werd opgevoed door de dochter van Farao. O U

3 Mozes sloeg een Israëliet dood en vluchtte. I D

4 De vrouw van Mozes heette Rebekka. S R

5 God zond Mozes en Aaron terug naar Egypte. E T

6 God liet 11 plagen over Egypte komen. N D

7 Het feest van de ongezuurde broden heet Pascha. T A

8 De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte gewoond. A R

9 Farao liet het volk gaan en ging ze niet achterna. G L

10 God leidde het volk met een wolk- en vuurkolom. T O

11 De zee waar het volk door ging heet de dode zee. D I

12 Na 2 dagen kwam het volk bij Mara. I J

13 Het water bij Mara was bitter. D K
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