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God roept Samuel

In de tijd dat Samuel bij Eli ging wonen, leek het of God niets meer van zijn

volk wilde weten. Maar dat zou anders worden. Op een nacht, toen Eli en Sa-

muel in bed lagen, hoorde Samuel zijn naam roepen. Hij dacht dat het Eli was

en ging snel naar hem toe. Maar Eli zei dat hij maar weer naar bed moest

gaan; misschien had hij gedroomd. Even later hoorde hij weer die stem:

“Samuel, Samuel”. Weer ging hij naar Eli, die zei: “nee, mijn zoon, ik heb niet

geroepen, ga maar weer liggen”. Samuel was in de war. Hoe kon dat nou? Hij

had toch zijn naam gehoord? Als Eli het niet was, wie riep hem dan? Samuel

wist niet dat het God was, want hij had dat nog nooit eerder meegemaakt.

Maar Eli wel! Hij had meteen moeten weten dat God hem riep. De derde keer

pas begreep Eli dat het geen toeval of verbeelding was, maar dat God Samuel

wilde spreken. Hij zei tegen Samuel: “Het is God die je roept, ga maar weer

liggen en als Hij weer roept, zeg dan: Spreek Here, want uw knecht luistert”.

Dat was spannend! Samuel kon niet meer slapen en wachtte of hij nog eens

geroepen zou worden. En weer hoorde hij zijn naam en zei toen eerbiedig:

“Spreek Here, want uw knecht luistert”.

Hij kreeg verdrietige dingen te horen. Eli zou straf krijgen, omdat hij niets

tegen zijn twee zonen zei als ze slechte dingen deden. Er zou oorlog komen

en zijn zonen zouden sterven. Samuel was geschrokken! Het was bijzonder

dat God hem dit verteld had. Maar de boodschap was heel erg, en al die nare

dingen moest hij Eli gaan vertellen. O, wat zag hij daar tegenop. Hij bleef

expres de hele ochtend in bed. Toen moest hij toch echt te voorschijn ko-

men. Zodra Eli hem zag, riep hij hem en wilde natuurlijk weten wat God ge-

zegd had. Ondanks al zijn slapheid was Eli een man die eerbied had voor God.

Hij werd niet boos; hij wist dat hij verkeerd gedaan had. Hij boog het hoofd

en zei: “Hij is de Here; laat Hij doen wat Hij het beste vindt”.

De Here sprak hierna nog vaak tot Samuel. De Israëlieten waren blij. Samuel

was zo anders dan de zonen van Eli. Eindelijk hadden ze weer een profeet in

hun midden. De Israëlieten hielden veel van Samuel en luisterden graag naar

zijn woorden. Zo leerden ze om God weer te gehoorzamen en lief te hebben.

Hoe ging het verder met Eli? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Zwanen

Anne ging naar balletles. Dat vond ze prachtig. Ze keek ook graag naar televi-

sieopnames van balletuitvoeringen. Haar favoriet was het Zwanenmeer. Ze

zou zo graag danseres willen worden! Maar zo makkelijk was dat niet. Je

moet je lichaam heel goed beheersen en je intens concentreren.

Sam vond zwanen ook interessant. Niet ver van huis was een meertje met een

zwanenfamilie. De ouders hadden op een eilandje een groot nest van water-

planten gebouwd en met succes vier jongen grootgebracht. Sam was onder de

indruk van hoe ze op het water leken te zeilen. Toch wist hij dat ze onder

het water druk bezig waren met hun poten te zwemmen. Wat hij niet wist

was dat de helft van alle zwanenjongen binnen hun eerste paar dagen omko-

men, soms door slecht weer, soms door kraaien of andere rovers.

Op een dag gingen ze weer

met z’n allen zwanen kijken.

“Niet te dicht bij hen komen!”

waarschuwde papa, die eens

door een boze moederzwaan

was aangevallen. “We mogen

ze toch wel voeren?” vroeg

Anne. “Alleen als je er niet te

dicht bij komt”. “Wat eten ze

als wij ze niets geven?” “Nou, je ziet hun lange nek? Die gebruiken ze om on-

der water planten te zoeken.”

Tegen de avond hoorden zij een geluid dat op een krachtige windvlaag leek.

Ze keken omhoog en zagen een vlucht zwanen met sterke vleugelslag wegvlie-

gen. “Wat is dat mooi!” vond Anne. Ze dacht weer aan het Zwanenmeer, en de

prinses die overdag tot zwaan werd omgetoverd. Ze had het er met mama

over toen zij thuiskwamen. “Dat is maar een verhaal, dat weet je, maar echte

zwanen zijn ook romantisch. Zij hebben elkaar heel lief en blijven elkaar hun

leven lang trouw.” “En allebei zorgen ze goed voor hun jongen”, voegde papa

er aan toe. “En de kleintjes rijden op hun ouders rug”, wist Sam.

Je leest in de Bijbel niets over zwanen, maar zoals met al Gods schepselen

kun je van hen leren. Zwanen blijven elkaar trouw en zo moeten wij ons aan

ons woord houden. Ze zijn onder water druk bezig met hun poten. Wij hebben

het ook soms heel druk en het is moeilijk om kalm te blijven. Wij hebben dan

de zelfbeheersing van een balletdanseres nodig! C.T.

Afbeelding: www.hdanimalswallpapers.com



Voedsel in Israël 7. vlees

Vroeger werd er alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals een bruiloft, een

geboorte of bij het schapenscheren vlees gegeten. Maar ook als er onver-

wacht gasten kwamen, zorgde de gastheer voor een goede vleesmaaltijd. Rij-

ke mensen hadden altijd een gemest kalf apart van de kudde staan, speciaal

voor onverwachte gasten. Jullie weten dat Abraham eens bezoek kreeg van

engelen. Hij was een goede gastheer en liet snel het gemeste kalf voor zijn

gasten klaarmaken. Het slachten en verder klaarmaken van het kalf moest

heel snel gebeuren. Door de warmte van de zon kon het vlees al gauw beder-

ven. Met een snelle slag werd het dier gedood, zodat het nooit hoefde te lij-

den. Daarna werd het zorgvuldig gevild. De huid was namelijk erg kostbaar en

mocht niet beschadigd worden. Het vlees werd in stukjes gesneden en ge-

kookt. Door er zout en kruiden bij te doen werd het een heerlijke voedzame

soep. Soms had een gast haast en duurde koken te lang. Dan werd er een lap

vlees op een gloeiend hete steen gebraden. Een hele lekkere traktatie was

wildbraad. Denk maar aan Ezau. Hij was jager en Izaäk lustte graag wildbraad

zoals Ezau dat klaar kon maken.

De tafelgewoonten waren toen anders dan nu. Iedereen had een kom en een

houten lepel. Geen messen’; die werden alleen voor het slachten en bij de

jacht gebruikt. Messen waren ook niet nodig aan tafel. Het brood werd altijd

door de gastheer, of hoofd van het gezin in stukken gebroken. Vlees werd in

stukken gescheurd. Dat was niet altijd makkelijk, want het was vaak erg taai.

Schapenscheerders maakten het vlees heel anders klaar. Zij maakten een

oven door een ondiep gat te graven en dat van boven dicht te maken met ste-

nen. De oven werd gloeiend heet gestookt, en zodra die heet was werd er

snel een schaap geslacht en in de oven gelegd. Na uren was het vlees heerlijk

gaar en het schaapscheerderfeest kon beginnen. Als ze niet al te lang wilden

wachten, werd een schaap aan een spit gebraden. Of ieder nam een stok met

een stuk vlees erop en hield dat in het vuur. Net een barbecue dus!

Arme mensen konden geen dier van hun

kleine kudde missen. Zij aten duiven of

sprinkhanen. Geen sprinkhanen zoals wij die

kennen, maar van wel 15 cm lang. Ken je

iemand uit de Bijbel die sprinkhanen at?
N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: truewildlife.com



Als je gaat naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061116_kleinezwaan01 zie

je een leuk filmpje over het verschil tussen de kleine en

de knobbel zwaan.

Je hebt vast wel eens gehoord van het ballet het Zwanen-

meer. Een mooi filmpje over kinderen die dit ballet leren

dansen zie je op www.youtube.com/watch?v=scFwLCu0IT8

Van alles over sprinkhanen als voedsel vind je op

http://blog.museumboerhaave.nl/?p=704

Internet

Nr 2013-5

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over Sam en Anne aan of ze goed of fout zijn. Als je het

helemaal goed gedaan hebt, lees je welke zwanen je meestal ziet. Succes!

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

goed fout

1 Zwanen leven in het wild ongeveer 15 jaar. Z K

2 Zwarte zwanen zijn zeldzaam in Nederland. N W

3 Een zwanenpaar blijft hun hele leven samen. O A

4 Zwanen kunnen 15 seconden onder water blijven. R B

5 Zwanen kunnen onder water eten. B D

6 Zwanen leggen minstens 8 eieren. T E

7 Jonge zwanen kunnen na 10 weken vliegen. I L

8 Zwanen eten vooral waterplanten. Z T

9 Mannetjes en vrouwtjes zien er verschillend uit. E W

10 Zwanen eten elke dag 3-4 kilo voedsel. A N

11 Mannetjeszwanen kunnen agressief zijn. N G

12 Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen. A E

13 Een zwaan kan wel 25.000 veren hebben. N T


