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Balak en Bileam

De Israëlieten kwamen steeds dichter bij het beloofde land. Er was echter

wel een probleem: ze moesten eerst nog door het land Moab. Maar koning

Balak van dat land was hun vijand. Hij was heel bang voor Israël, want hij wist

dat niemand van hun God kon winnen. Daarom had hij een gemeen plan be-

dacht, dat ervoor moest zorgen dat God Israël niet meer lief zou hebben. Er

woonde in zijn land een profeet, Bileam, die heel machtig was. Wie hij ver-

vloekte was vervloekt, en wie hij zegende was gezegend. Als hij het volk zou

vervloeken, zou hun God hen nooit meer helpen. Balak stuurde een paar

knechten met een zak geld naar Bileam. In de nacht zei God tegen Bileam:

“Jij mag dat volk niet vervloeken, het is mijn volk”. Bileam ging daarom niet

mee. Na een poosje stuurde Balak weer knechten, met nog veel meer geld. De

profeet wilde zo graag al dat geld hebben, dat hij God weer ging vragen wat

hij moest doen. Dat was heel ongehoorzaam van hem. Hij wist toch dat God

het volk lief had? In de nacht zei God: “Ga maar met hen mee, maar je mag

alleen doen wat ik zeggen zal”. Blij ging Bileam op zijn ezel naar Balak. Opeens

bleef de ezel bang staan, want voor haar zag zij een engel met een zwaard in

de hand. Ze vluchtte van de weg af en ging het open veld in. Bileam werd

kwaad en sloeg zijn ezel, zodat ze weer de weg op ging. Het pad werd smaller,

en weer stond de engel voor de ezel. De ezel ging dicht tegen een rots staan,

zodat Bileam klem zat. Weer sloeg hij zijn ezel. Toen ging de engel op het

pad door een smalle kloof staan. De ezel kon nergens heen, en daarom ging ze

maar liggen. Bileam zag de engel nog steeds niet. Zelfs na drie keer begreep

hij niet dat er iets bijzonders aan de hand was. Hij werd vreselijk kwaad, en

sloeg de ezel zo hard hij kon. Opeens begon zij te spreken. Ze vroeg waarom

hij haar sloeg. Bileam schrok er niet eens van, en gaf gewoon antwoord. Hij

zei de ezel dat hij haar eigenlijk wilde doden, omdat ze steeds zo ongehoor-

zaam was. Toen zag hij de engel, en hij begreep dat God boos op hem was. Hij

knielde en zei eerbiedig: “Ik heb het verkeerd gedaan, zal ik dan maar naar

huis gaan?” Dat wilde God niet, want Hij wilde Balak nu laten zien dat Zijn

volk niet vervloekt kon worden. Bileam moest naar hem toe gaan, en zou alleen

kunnen zeggen wat God wilde. Wat zei hij? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Maki’s

Afbeelding: Gill Tarry

Sam en Anne mochten weer naar de dierentuin, omdat zij allebei goede cij-

fers op school hadden. Opa en oma waren op bezoek, en dus gingen zij ook

mee. Anne wou zo graag de ringstaartmaki’s weer zien; ze was er dol op. Ge-

lukkig scheen de zon, en de maki’s waren goed te zien. Anne bleef kijken naar

hun lange, zwart-witte staarten, die een patroon hadden die haar aan hun

poes thuis deed denken.

“Weet je waar ze vandaan komen?” vroeg opa. “Uit Madagascar,” kwam

prompt het antwoord van Sam, die het informatiebord op de kooi al had gele-

zen. “En waar is dat?” “Kijk hier, opa”; en Sam wees met zijn vinger naar een

kleine afbeelding van Afrika. Vlakbij de zuidoost kust lag het grote eiland

Madagascar. “En dat is de enige plek op aarde waar maki’s te vinden zijn” leg-

de opa uit. “Er zijn meer dan twintig soorten, van heel klein tot vrij groot.”

Terwijl zij bleven kijken, ging een maki languit op de grond liggen om te zon-

nebaden. Weer moest Anne aan hun poes denken, die ook graag in de tuin of

op een vensterbank lag te zonnen. Oma kon haar gedachten lezen; “maki’s mi-

auwen ook, wist je dat?” Anne zuchtte: “Ik zou zo graag een maki hebben!”

“Dat kan niet, lieverd. Weet je, deze dieren zijn beschermd. Daar in Mada-

gascar zijn ze met uitsterven bedreigd. Dus houden de dierentuinen ze hier

totdat het daar veilig is om hen uit te zetten.”

Sam werd nieuwsgierig en ging het

verder uitzoeken. Hij las op de bor-

den dat iedere soort maki zijn eigen

woongebied heeft. Sommige leven in

de bergen, anderen in het laagland;

maar bijna altijd in of naast bossen.

Er is een soort met zulke lange ach-

terpoten, dat ze in staat zijn een

sprong van bijna zeven meter te ma-

ken! Dat maakt het hen mogelijk zich heen en weer, van boomtop tot boom-

top, te bewegen. Maar als hij op de grond komt, dan moet hij rechtop staan.

Er is veel meer over deze merkwaardige dieren te ontdekken. Misschien wil-

len jullie ook meer weten? Kijk bij het stukje internet op de laatste bladzij-

de. Je zou er dan een spreekbeurt op school over kunnen geven! In ieder ge-

val, laten wij God danken dat Hij zoveel verschillende soorten heeft gemaakt.
C.T.



Het Romeinse leger

Vroeger waren er geen legers zoals nu. Als het nodig was werden alle mannen

die konden vechten opgeroepen. Ze moesten zelf hun wapens, en alles wat ze

verder nodig hadden, meebrengen. Toen hun rijk groot en machtig werd, gin-

gen de Romeinen steeds verder van huis om gebied te veroveren en te verde-

digen. Veel mannen wilden toen niet meer mee, want ze konden hun gezin en

werk niet zo lang in de steek laten. De Romeinen gingen het toen anders doen:

ze schaften het burgerleger af, en vormden in 100 v. Chr. het eerste be-

roepsleger. De soldaten werden vanaf dat moment goed getraind en beter

bewapend. Jongens die in het leger wilden, moesten een zware training vol-

gen. Na een jaar werd beoordeeld of ze geschikt waren. De regels waren heel

streng. Het belangrijkste was: Gehoorzamen. Elke soldaat moest precies

doen wat zijn meerdere zei, zonder tegenspraak. Op ongehoorzaamheid, on-

betrouwbaarheid, stelen, iemand in gevaar brengen, stonden zeer strenge

straffen: stokslagen, of zelfs de doodstraf. Maar goed gedrag werd beloond.

Er gingen nu ook allerlei mensen mee om voor het leger te zorgen. De solda-

ten kregen voedsel, en ook voor hun kleding werd gezorgd. Ze hoefden dus

alleen maar aan de strijd te denken. Dat lezen we ook in de Bijbel: “Iemand

die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want

zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn” (2 Tim 2:4).

Het leger was lang niet altijd onderweg. Op strategische plaatsen bouwden

zij kampen, muren en forten. Het was daar echt geen

Luilekkerland! Elke dag moesten ze trainen: hardlo-

pen, paardrijden, oefenen met houten wapens, mar-

cheren met zware bepakking. Verder moesten ze er-

voor zorgen dat hun wapenrusting en gevechtskleding

in optimale toestand was. De soldaten moesten altijd

op elkaar kunnen vertrouwen, want een zwakke scha-

kel kon de dood van een collega of de nederlaag be-

tekenen. Ze moesten ook hard werken: hun eigen

voedsel verbouwen, wegen en aquaducten bouwen.

Luiheid werd streng gestraft: je kreeg dan geen eten, en mocht een nacht

niet slapen. Door de strenge discipline was het Romeinse leger het beste en

sterkste leger van de wereld. Het leger zat zo goed in elkaar, dat de militaire

rangen van nu nog steeds lijken op die van de Romeinen. Paulus was erg onder

de indruk van het Romeinse leger, en paste wat hij zag toe op het leven van

een gelovige. De volgende keer zullen we daar voorbeelden van zien N.D.

Wist je dat?

Afbeeldingen: freebibleillustrations.com



Meester Henk vertelt meer over het Romeinse leger

http://home.planet.nl/~vink0077/romleger.html en op

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/

20060508_hetouderome02 vind je er een filmpje over.

Over maki’s is een filmpje te zien op

http://www.studiozodiac.tv/Home.aspx?

MovieID=21&Title=Ringstaartmaki
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Woordzoeker Wonderen van de natuur

Zoek de woorden hier onder op en streep ze in de woordzoeker door. Van de

letters die over blijven kun je een woord maken. Succes!

beschermd geur madagaskar wollig

bladeren geurklier sociaal

bossen groep springen

fruit kruiden strepen


