
www.metopenbijbel.nl Jij en de Bijbel

25. Kikkers

“Kwek, kwek!” Waar kwam dat geluid vandaan? Sam

en Anne liepen langs een moeras, niet ver van huis.

Zij stonden stil en luisterden. “Kwek, kwek!” Ze

speurden de omgeving af en ineens zagen ze een

kopje boven water, dat plotseling weer verdween.

“Kikkers!” riepen ze enthousiast, en ja, hoor, na een

poosje kwamen er weer kwekkende kopjes uit het

water tevoorschijn.

Thuis vroeg Anna waarom ze daar niet eerder kikkers gezien hadden. Sam

wist het: ”Zij zijn pas uit hun winterslaap gekomen.” Papa beaamde dat. “En,

weet je hoe zij de winter overleven? Ze begraven zich onder de modder of

een dikke laag bladeren.” “Maar,” wilde Sam weten,” hoe kunnen ze dan ade-

men?” “Dat is echt een wonder: ze ademen door hun huid! Ook water nemen

ze op door de huid. Zo heeft God ze gemaakt.” Mama begon te zingen:

“Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot

De sloot was toegevroren, de kikkertjes hallef dood

Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet

Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot”

Anna was echt nieuwsgierig geworden, en leende van school een boek over

amfibieën. Daarin las ze dat kikkers een heel dunne huid hebben, die ze te-

gen de zon moet beschermen. Daarom zijn ze meestal in vochtige gebieden

te vinden. Ze las ook dat ze hun huidkleur kunnen veranderen om bij hun om-

geving te passen. Ze hebben dus schutkleuren. Kijkend naar de plaatjes

dacht Anna terug aan de nijlpaarden, die ze in Afrika op safari had gezien;

ook hun ogen en neusgaten staken boven het water uit.

Twee weken later gingen Sam en Anna met een

jampot en net op kikkervisjesjacht. Het water

van het moeras wemelde nu van die kleine, zwarte

diertjes; en het duurde niet lang voordat zij hun

net gevuld hadden. En toen gebeurde het! Sam

deed een misstap en viel in het water! Weg kik-

kervisjes! Gelukkig kon Anna de pot weer vinden,

maar van opnieuw vangen kon op dat moment geen sprake zijn. Mama was niet

echt blij met die kletsnatte Sam, maar ze had ook wel een beetje medelij-

den met hem: “Volgende keer beter!” zei ze, terwijl ze hem een knuffel gaf.
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