Wonderen van de natuur

De zon

Oom Ben is boer. Hij woont met tante Inge in Drenthe. Sam en Anne gaan in
de vakanties graag naar hen toe. Ze wonen dan met hun vader en moeder in
een caravan achter de boerderij. 's Ochtends worden ze wakker door loeiende koeien, die langs de caravan lopen om gemolken worden. In de zomer
zijn ze al heel vroeg wakker, omdat de zon dan zo vroeg op gaat en de haan
dat nooit ongemerkt voorbij laat gaan! Hij kraait dan alsof zijn leven ervan
afhangt. Nee, dan komt er van uitslapen niet veel...
Oom Henk heeft het heel druk, maar af en toe komt hij even bij hen staan.
Soms mogen ze hem een beetje helpen. Het liefst maken ze een waterballet
bij het spoelen van de melktanks. Dan vraagt hij steevast aan Sam en Anne
of zij het leuk vinden. Ja, knikken ze dan. “Maar Oom Ben waarom...?" en
dan barsten de vragen los.
Eens hadden zij het over de zon. "Wie heeft de zon gemaakt?", vroeg Anne.
"Nou, dat weet je toch wel", antwoordde
oom Ben. "Wie heeft alles gemaakt?"
"Dat is de Here God", zei Anne. "Juist!
En weten jullie waarom Hij de zon gemaakt heeft?" "Dat weet ik!", zei Sam.
"De zon maakt ons warm en helpt ook de
planten te groeien. Dat hebben we op
school geleerd". "En de zon is heel ver
weg", voegde Anne er aan toe. "Weet je
hoever weg?", vroeg hun oom. "Vijfduizend kilometer?", probeerde Anne.
"Nee, veel meer!", zei Sam, "Bijna honderdduizend, is het niet, oom Ben?"
"Nee, je bent nog lang niet in de buurt — 150 miljoen kilometer!" Er viel een
stilte. Toen zei Anne, diep nadenkend: "Dan moet die zon wel ontzettend
heet zijn, anders zouden wij er nooit warm door worden". "Dat klopt helemaal", zei oom Ben, "en het wonder is, dat God de aarde precies op de juiste
afstand van de zon heeft geplaatst. Als wij er iets dichter bij stonden, zou
alles verbranden en wij zouden doodgaan". "En als wij verder weg waren
zouden wij sterven van de kou", vond Sam. "Zo is het maar net, jong! Dus
kan de aarde nooit toevallig precies daar gekomen zijn" zei oom Ben.
Op dat ogenblik riep moeder: "Eten!" "Eet smakelijk jongens! Ik moet nog
een portie kuilvoer halen en de stal schoonmaken. Komen jullie vanavond nog
een uurtje bij ons binnen?" "Ja, leuk. Tot straks, oom Ben!"
Chris Tarry

