
42. Sterren en sterrenbeelden

Sam en Anne bleven tot laat in de middag op school. Sam had zaalvoetbal-

training en Anne had blokfluitles. Toen ze naar buiten kwamen was het al

donker. Ze stonden bij de bushalte te wach-

ten. “Kijk, wat een mooie maan!” riep Anne

opgewonden. Het was een halve maan, die

keurig op zijn zij lag. Daarnaast scheen een

kleiner, maar helder licht. “Weet je wat dat

is?” stelde Sam haar kennis op de proef. “Een

of andere ster, denk ik”. “Nee, zusje, dat is

de planeet Venus”. Dat had hij op school ge-

leerd. Verder weg en veel kleiner zagen ze een heldere ster: Sirius.

Onder het eten praatten zij er over. Daarna gin-

gen ze naar de tuin, met een verrekijker om meer

sterren te ontdekken. Papa vroeg: “Zie je dat

vierkantige figuur daar? Dat is het sterrenbeeld

Orion, de jager met zijn riem. Dat is het grootste

van alle sterrenbeelden die zonder telescoop kun-

nen worden waargenomen”. “Ken je de namen van

andere sterrenbeelden?” vroeg mama. “De Grote

Beer”, zei Sam; “en de Kleine Beer” wist Anne. Na

een poosje zoeken vonden ze ook die twee.

De nachthemel was helder, maar het was te koud om lang buiten te blijven.

Sam en Anne besloten om meer over sterren en sterrenbeelden uit te zoe-

ken. Mama maakte warme chocolademelk voor iedereen. Voordat ze naar bed

gingen lazen ze in de Bijbel de woorden van David, die versteld stond van de

almacht van God de Schepper: “Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de

maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan

hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” (Psalm 8:4-5). “Hoe

groot is de hemel?” wilde Sam weten. “Ontzettend groot, jongen, zo groot

dat wij het niet kunnen begrijpen”. Zijn vader stond er ook versteld van.

Maar Anne zei nadenkend: “Heeft God dan vingers zoals wij?” “Sommige

mensen denken van wel. Anderen zien dit als beeldende taal om te beschrij-

ven dat God alles heeft gemaakt. Het komt allemaal van Zijn hand, zouden

wij zeggen”, antwoordde papa.
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