
39. 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 machines. In de tijd van de Bijbel liep de boer achter een

houten ploeg, die getrokken werd door twee dieren. Het moesten twee

dezelfde dieren zijn, anders zouden ze niet gelijk lopen. Meestal wa-

ren 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 ossen-

prikker. Als de ossen geen zin meer had-

den, bleven ze staan en sloegen ze met hun rechterachterpoot 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 pijn-

lijk was. Van schrik liep hij daarna snel weer door. De stok werd daar-

om ook wel ossenstok genoemd.

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

boomwortels, 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 hou-

ten rol. Pas daarna kon er gezaaid worden.

Om zeker te weten dat hij goed zaad had,

zaaide hij eerst enkele korrels in 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.
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