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Het gouden kalf

Mozes bleef 40 dagen bij de Here op de berg. Het volk bleef dag in dag uit

op hem wachten. Toen het zo lang duurde werden ze ongerust, en gingen gelo-

ven dat Mozes was gestorven. Wat moesten ze doen? Wie zou hen nu naar

het beloofde land brengen? Ze gingen naar Aäron en zeiden: “Mozes komt

niet terug. Nu zijn we onze aanvoerder kwijt. Maak voor ons een god die we

zien kunnen. Die zal ons de weg wijzen”. Waren ze zo snel Gods wonderen

vergeten? Dit was een heel grote zonde. Ze mochten geen beelden maken en

aanbidden. Aäron wist dat heel goed, maar hij was bang voor het volk. Met

een slimmigheidje probeerde hij het plan niet door te laten gaan. Hij vroeg al

hun gouden sieraden omdat hij dacht: dat doen ze toch niet. Maar dat viel

tegen: ze deden het graag! Aäron durfde toen geen nee meer te zeggen, en

maakte er een gouden stierkalf van, zoals de Egyptenaren hadden. Toen het

klaar was riep het volk: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’

Aäron maakte het nog erger: hij liet een altaar voor het beeld bouwen, en zei

dat ze de volgende dag feest zouden vieren. Hij zei er wel bij dat het feest

voor de Here zou zijn. Hoe kon hij dat toch doen! God was heel boos. Hij

stuurde Mozes naar beneden, en zei dat Hij een einde wilde maken aan dit

ondankbare, ongehoorzame volk. Dan zou Hij uit Mozes een nieuw groot volk

maken. Mozes schrok; ja, het volk was slecht, maar hij had ook medelijden

met hen. Toen deed hij iets, dat de Here Jezus later ook deed: Hij bad voor

het volk: “O, Here, het is toch uw volk, denk toch aan wat U aan Abraham

hebt beloofd. Zijn kinderen zullen in Kanaän mogen wonen, dan kunt u hen nu

toch niet doden?” De Here verhoorde hem, en Mozes ging met Jozua naar

beneden. Daar hoorden ze gejuich. Jozua dacht dat er oorlog was en ze ge-

wonnen hadden. Mozes wist wel beter. Maar wat hij zag was erger dan hij had

gedacht. Daarom werd hij heel boos. Hij smeet de stenen platen met de ver-

bondswoorden van God aan stukken, stormde op het beeld af, maakte het

stuk, verbrandde het, en stampte wat overbleef heel fijn. Daarna gooide hij

alles in het water, en beval het volk het op te drinken. Mozes vroeg de Here

het volk te vergeven, en zei zelf wel gestraft te willen worden om het volk te

behouden. Luisterde de Here naar hem? Dat lees je de volgende keer. N.D.



Wonderen van de natuur Wind en blad

Het was echt najaar. Stevige buien volgden elkaar in rap tempo op. Tussen-

door scheen de zon af en toe, om de nog overgebleven fel gekleurde bladeren

aan de bomen extra luister bij te zetten. Omdat het zaterdag was, had Sam

gehoopt zijn nieuwe vlieger te kunnen proberen; maar daar was de wind te

sterk voor. Anne staarde uit het raam. Zij was van plan herfstbladeren te

rapen, om een mooi werkstuk voor school te maken.

Tegen de middag nam de wind wat af, en na het eten

gingen Sam en Anne op pad. Papa ging mee om Sam

met het touwwerk te helpen. Zij vonden een grote

open plek; en met de touwtjes vast in handen beleefde

Sam dat heerlijk gevoel van macht over de lucht. Maar

dat ging niet zomaar, en papa moest een paar keer

bijspringen, anders was die vlieger snel verdwenen!

Anne was met mama bezig in het nabijgelegen bos bladeren te verzamelen.

Zij had al een ontwerp in haar hoofd, dus koos ze

zorgvuldig zowel grote als kleine, rode als gele bla-

deren. Bij thuiskomst had ze een paar vragen. Waarom

raken zoveel bomen in de herfst hun blad kwijt? En

waarom veranderen hun kleuren? Papa probeerde het

uit te leggen: “Je weet hoe kort de dagen zijn in de

winter. De bladeren hebben zonne-energie nodig, en in de winter krijgen ze

niet genoeg zon. Dus heeft God de bomen zo gemaakt dat ze hun groei stop-

zetten en de bladeren laten vallen. In het voorjaar, wanneer het warmer

wordt en de dagen langer zijn, brengen ze nieuwe bladeren voort.”

Sam wilde meer weten: “Maar hoe komt dat dan?” “De

bomen maken een laag cellen onderaan de bladstam.

Wanneer alle groeistoffen en kleuren in de boomstam

opgeborgen zijn, sluiten die cellen het blad af. Zonder

voedsel gaan de bladeren verdorren en vallen ze op de

grond. En de wind helpt ze een handje, net zoals je

vlieger.”

’s Avonds lazen zij uit de Bijbel hoe Jezus de stormwind stilde: “Zwijg! Wees

stil!” En de wind ging liggen en het meer kwam tot rust. (Marcus 5:39). De

discipelen waren bang: “Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem

gehoorzamen?” Maar jullie weten het wel, of niet? C.T.



Als je haar maar goed zit

Hoe je haar zit, bepaalt vaak hoe je je voelt. Er wordt heel wat op het haar

gemopperd: het zit niet goed, had ik maar krullen, of ik wil een andere kleur.

En misschien ga je zelf de deur niet uit zonder gel in je haar.

Uit archeologische vondsten en van afbeeldingen weten we dat

in de oude culturen al veel aandacht werd besteed aan kapsels.

Aan de haardracht kon je zien van welk volk iemand was. Er

zijn heel oude kammen, haarspelden, messen, en zelfs ijzeren

krultangen gevonden. Veel van onze haarverzorging hebben we

te danken aan de Egyptenaren. Zelfs het gebruik van zeep en gel. Hygiëne

was er heel belangrijk. Zo vond men lichaamshaar vies. Rijke Egyptenaren

(zowel mannen als vrouwen!) schoren zich daarom helemaal kaal – ook hun

hoofd. Ze droegen liever een pruik en een valse baard;

want in een natuurlijke bos haar konden muizen en an-

der ongedierte makkelijk hun nest maken. Een pruik en

valse baard kon je ‘s avonds veilig opbergen, zodat al

die enge beestjes ’s nachts geen kans maakten. Om er

maar zo jong mogelijk uit te zien werden de pruiken en

baarden van heel schoon, zwart geverfd, mensen- of dierenhaar gemaakt. Op

grafschilderingen zijn vrouwen op feesten te zien met een geparfumeerd

waskegeltje op hun pruik. Dat smolt dan in de loop van de avond, en ver-

spreidde het parfum over de pruik.

Het kapperswerk werd door slaven gedaan. Kappers zoals wij nu kennen waren

er niet. Wel een barbier; die was alleen voor het scheren, en kon dus heel

goed met scherpe messen omgaan. Uit het boek Ezechiël weten we dat hij

ook in Israël bekend was: “En u, mensenkind, neem een scherp zwaard, dat u

gebruiken moet als het scheermes van een barbier” (5:1). In de middeleeuwen

kreeg een barbier meer te doen. Hij kreeg er de functie van chirurgijn bij.

Hij trok kiezen, deed operaties, zette botbreuken. Al deze ingrepen leerde

hij niet op de universiteit, maar van zijn meester. Vaak trok hij rond van dorp

naar dorp. Om te laten weten dat “De Barbier“ in het dorp was, werd een

‘kapperspaal’ voor de herberg gezet. Na het verdwijnen van zijn taak

als chirurgijn bleef die kapperspaal bestaan, en werd hèt herken-

ningspunt van de plaatselijke kapper. Bij sommige herenkappers zie

je buiten aan de muur nog altijd de kapperspaal als een rood/wit/

blauw gestreepte zuil. Kijk maar eens of jouw kapper dat ook heeft.

Wist je dat?

N.D. Afbeeldingen: kemet.nl; egypte-info-site.nl; wikipedia



Vind je het leuk herfstknutselwerkjes te maken? Misschien

doe je op www.onderwijs.net/pabo/menu/weerennatuur/mb/

keuzeopdrachten.htm#HERFST een aantal ideetjes op.

Kijk naar een filmpje over herfstbladeren op www.schooltv.nl/

beeldbank/clip/20031204_vallendebladeren01

Wil je meer weten over haardracht in Egypte? Kijk dan eens op

www.kemet.nl/artikel/ samenleving

Internet

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen aan of ze goed of fout zijn. De antwoorden vind je in het

Bijbelverhaal en in de Bijbel in Exodus hoofdstuk 32. Als je het helemaal

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

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

goed fout

1 Mozes ging met Jozua de berg Sinai op. D M

2 Het volk wachtte geduldig op Mozes. O I

3 Aaron maakte het gouden kalf. E Z

4 Het gouden kalf werd gemaakt van armbanden. A N

5 God werd heel boos op het volk. D A

6 God zelf had de stenen platen beschreven. E R

7 Mozes bad niet voor vergeving voor het volk. G H

8 Jozua dacht strijdkreten te horen in het kamp. E O

9 Mozes gooide 1 stenen plaat stuk. D R

10 Het volk moest het gruis opdrinken. E S

11 De Rubenieten kozen voor de Here. T G

12 Er stierven die dag ongeveer 2000 Israëlieten. E O

13 God strafte het volk vanwege het gouden kalf. D E
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