
29. De regenboog

De dag was goed begonnen met een strakblauwe hemel, en de warmte van

het septemberzonnetje maakte veel goed. Maar toen Sam en Anne van

school naar huis wilden gaan, vulde de hemel

zich met torenhoge onweerswolken en werd

het hoe langer hoe donkerder. Ze hadden

geen van beiden een paraplu meegenomen, en

daarom bleven ze in het schoolportiek wach-

ten in de hoop dat het gauw op zou houden

met regenen. Binnen de kortste keren regen-

de het pijpenstelen – ze konden de overkant

van de weg nauwelijks zien.

Na een kwartiertje hield het onweer op en konden ze naar huis. De zon be-

gon weer te schijnen en de wegtrekkende zwarte wolken staken scherp af

tegen de blauwe lucht. En toen zagen ze de regenboog! Eerst een beetje

vaag, maar dan een heel duidelijke veelkleurige boog die in een halve cirkel

boven de velden in de verte stond. “Kun jij alle kleuren zien?” vroeg Sam aan

zijn zus. “Ja, ik denk het” kwam het antwoord. “En welke kleuren, dan?” Die

wist Anna heel goed, en jullie ook, denk ik.

Mama had de regenboog ook gezien, en was blij dat de

kinderen zo verstandig waren geweest zich niet klets-

nat te laten regenen. “Weten jullie nog waarom de re-

genboog er is?” Sam wist het wel: “Omdat God nooit

meer een grote vloed over de aarde zou brengen”. Zij

zochten in de Bijbel het verhaal van Noach op en la-

zen: “Deze belofte doe Ik jullie: nooit meer zal alles

wat leeft door het water van een vloed worden uitge-

roeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de

aarde te vernietigen. En dit”, zei God, “zal voor alle

komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en

alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het

teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde” (Genesis 9:11-13).

“Wat is een verbond?” vroeg Anna. “Dat is een bijzonder soort gelofte. Ie-

mand verplicht zich iets te doen voor een ander. Meestal zijn er anderen bij

om te getuigen. Maar God geeft ons daarvoor in de plaats een teken dat Hij

zijn woord zal nakomen: de regenboog. Dus elke keer als wij een regenboog

zien, moeten wij blij zijn, want God houdt Zich altijd aan zijn beloften”.
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