
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Wat er fout ging bij Ai en Gibeon

Jericho was verwoest, maar de Israëlieten moesten goed begrijpen dat God

hiervoor gezorgd had. Zij hadden niet eens hoeven vechten. Daarom mochten

ze niets van de buit zelf houden. Al het zilver en goud moest naar de tent van

de Heer gebracht worden. Maar niet iedereen was eerlijk. Achan, een man uit

de stam Juda, had stiekem zilver en goud en een mooie jas meegenomen. Hij

had het in de grond onder zijn tent verstopt. Wat dom! Hij wist toch dat je

voor Gods niets kunt verbergen?

Jozua had 2 spionnen naar Ai, de volgende stad op hun weg, gestuurd. Ze

kwamen blij terug en zeiden: dat is een kleine stad, die we met weinig mannen

makkelijk kunnen innemen. Vol goede moed ging de helft van het leger op pad.

Maar wat een schrik: ze werden verslagen door de mannen van Ai. Weg was

hun moed. Ze klaagden en jammerden. Ook Jozua was wanhopig en snapte er

niets van. Maar God zei dat hij niet zo moest jammeren, want Hij was boos op

het volk. Iemand had toch spullen uit Jericho gehouden. De volgende dag

moest het hele volk bij elkaar komen. Dan zou God zelf de schuldige aanwij-

zen. Achan zei niets. Misschien hoopte hij wel dat het niet uit zou komen.

Natuurlijk kwam het uit en hij werd gestraft. Pas daarna wilde de Heer Zijn

volk weer helpen. Ai werd toen zonder problemen ingenomen.

Toen werden de mensen in Kanaän heel bang voor dat grote volk met hun

sterke God. Op een dag kwamen er hongerige mannen met kapotte kleren bij

Jozua. Ze zeiden dat ze van heel ver weg kwamen en lieten hem oud en ver-

kruimeld brood zien. Dat was vers geweest toen ze vertrokken. Ook kapotte

wijnzakken, die nieuw waren toen ze weggingen uit hun land. Ze waren hele-

maal hier naar toe gekomen, om te zeggen dat ze van alle wonderen hadden

gehoord en ze graag een verbond met hen wilde sluiten. Ze moesten dan belo-

ven dat ze elkaar zouden helpen en niet zouden vechten tegen elkaar. Jozua

en de anderen geloofden deze mannen. Ze vroegen God niet eerst om raad;

nee, ze sloten zomaar een verbond met die vreemde mannen. Toen het volk na

een paar dagen Gibeon, een stad heel dichtbij, in wilde nemen, hoorden ze tot

hun schrik dat die mannen daar vandaan kwamen. Die waren dus heel slim ge-

weest. En Jozua, wat deed hij toen? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Winterkoninkje

Afbeeldingen: boven rspb.org.uk

Sam en Anne waren gewend op zaterdagmiddag een wandeling met hun ouders

te maken. Soms gingen ze naar het bos, soms naar een moerasgebied en een

andere keer naar een heideveld. Sam en papa speurden met hun verrekijkers

naar vogels. Anne en mama probeerden bloemen te determineren met behulp

van een bloemengids.

Op een zaterdag in mei gingen ze weer naar het bos. Vóór hen lag een schit-

terend tapijt boshyacinten en Anne kon zich nau-

welijks bedwingen er van af te blijven. Verderop

kronkelde een stroompje tussen de struiken en de

hoge bomen. Ineens klonk er een schril, bijna oor-

verdovend vogelgeluid. “Welke vogel is dat nou?”

wilde Anne weten. Sam wist het wel: “een winter-

koning”. Ze bleven stilstaan en luisterden naar het

eenmansconcert. “Zie je hem daar?” Papa wees

met zijn vinger naar een tak. Daarop stond een piepklein bruin- gestreept

vogeltje, met opgeheven staart en de snavel wijd open, zijn lied ten gehore te

brengen. “Maar hij is zo klein. Hoe kan hij dan zoveel geluid maken?” Sam en

Anne vonden het wonderlijk, maar ook een raadsel.

Toen ze weer thuis waren zochten ze op de computer naar meer informatie

over winterkoninkjes. Zo leerden ze dat het mannetje niet slechts één, maar

een aantal nesten maakt en zijn vrouwtje er één van laat uitkiezen! Ze ont-

dekten ook dat vogels anders geluiden maken dan wij mensen dat doen; ze

kunnen zelfs twee verschillende noten tegelijk zingen! Maar waarom het win-

terkoninkje zoveel geluid maakt was niet helemaal duidelijk. “Omdat hij in

donkere plaatsen verblijft heeft hij misschien een krachtiger geluid nodig om

op te vallen. Veel vogels van het regenwoud hebben ook een zeer opvallend

lied“, was papa’s mening.

En weer kwam er iets wonderlijks naar voren.

Het liedje van de winterkoning eindigt met

een triller. Door dat op te nemen en te ver-

tragen, hebben mensen ontdekt dat dit tril-

len zo snel gaat, dat er acht noten per secon-

de in zitten. Probeer dat maar eens na te

doen! Het wonder van Gods schepping zit zo-

wel in het kleine als in het grote. C.T.



Voedsel in Israël 3. landbewerking

Voordat de boer kon zaaien moest hij eerst het land klaar maken. Het moest

geploegd worden, vaak wel 3 keer. Tegenwoordig gaat dat met moderne ma-

chines. In de tijd van de Bijbel liep de boer achter een houten ploeg, die ge-

trokken werd door twee dieren. Het moesten twee dezelfde dieren zijn, an-

ders zouden ze niet gelijk lopen. Meestal waren het ossen, die waren sterk en

groot. De ploeger had een lange stok in zijn hand. Aan de ene kant zat een

klein schopje. Daarmee kon hij de aarde die

aan de ploeg vast bleef zitten eraf halen, of

het onkruid losmaken. Aan de ander kant zat

een scherpe ijzeren punt, de ossenprikker. Als

de ossen geen zin meer hadden, bleven ze

staan en sloegen ze met hun rechterachter-

poot naar achteren. De boer hield de scherpe

punt dan tegen de achterkant van die poot. De hiel kwam dan hard tegen de

scherpe punt, wat heel pijnlijk was. Van schrik liep hij daarna snel weer door.

De stok werd daarom ook wel ossenstok genoemd.

De akkers waren niet zo mooi als hier. Soms zaten er nog stenen in of boom-

wortels, en overal stonden struiken. Daarom moest de boer goed opletten. Hij

mocht niet even achterom kijken. Stel je voor dat hij een steen niet zag, dan

zou de ploeg vast komen te zitten of zelfs af kunnen breken. De Here Jezus

zegt daarom in een gelijkenis: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom

blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.” Als een stuk land

erg groot was, werd er met meer ploegen tegelijk gewerkt. Elisa ploegde,

toen Elia hem riep, wel met twaalf ploegen op één akker.

Na het ploegen moest de grond nog gelijk gemaakt worden. De boer ging weer

met zijn dieren het land over. Nu trokken ze

een eg. Dat is een grote zware houten plank,

of houten rol. Pas daarna kon er gezaaid wor-

den. Om zeker te weten dat hij goed zaad had,

zaaide hij eerst enkele korrels in een kweek-

bakje, een met mest gevulde bak. Hij kon dan

ook zien of er onkruid in zijn zak zaad zat. Pas

als hij zeker wist dat het zaad goed was, ging hij zaaien. Daarna kon hij niets

meer doen dan hopen en bidden dat God op tijd de nodige regens zou geven.
N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: boven:marionkaplan.com; onder: education.gtj.org



Voor de antwoorden op de vragen in de puzzel hieronder heb je deze website nodig:

www.noorderkempen.be/vogels/tekst/winterkon01.htm

Op youtube staat een filmpje dat laat zien hoe het

winterkoninkje een nest maakt:

http://www.youtube.com/watch?v=vyijt_txE_0

Op dit filmpje hoor je het roodborstje zingen en kun je

een muziekstukje daarover beluisteren. Heel bijzonder!

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?

Internet
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GOED OF FOUT ?

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

het goed gedaan hebt, lees je hoe de winterkoninkjes vroeger werden gezien.

Succes!

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

goed fout

1 Het Winterkoninkje is rood/bruin van kleur. G M

2 Het is het kleinste vogeltje van ons land. A E

3 Het winterkoninkje zingt met veel trillers en rollers. L G

4 Het mannetje bouwt verschillende nesten. U I

5 De nesten zijn plat en liggen op een lichte plek. S K

6 Het vrouwtje kiest het nest en maakt het af. S I

7 Het vrouwtje legt 5 tot 8 eieren. B F

8 Na 3 tot 4 weken komen de eieren uit. L R

9 Het mannetje blijft altijd bij hetzelfde vrouwtje. U E

10 Het mannetje overnacht in een van de lege nesten. N T

11 De lege nesten worden speelnesten genoemd. G L

12 Het winterkoninkje houdt van een opgeruimde tuin. I E

13 Winterkoninkjes kunnen niet goed tegen kou. R E


