53. Dagelijks leven in de Bijbel

3. De kindertijd

In de tijd van de Bijbel kreeg een kind ongeveer drie jaar borstvoeding. Het einde van dit ‘spenen’ was een feestelijk moment. Denk maar
aan Abraham: hij zorgde voor een lekkere maaltijd op de dag dat Isaak gespeend was. Kinderen deden, net zoals nu, niets liever dan lekker
spelen. Op rotstekeningen zijn afbeeldingen van poppen, houten dieren
op wielen en gezelschapsspelletjes gevonden. Er is een spel dat de
Egyptenaren speelden, en je nog altijd kunt spelen. Het heet Sennet*
en is gewoon te koop. Kinderen bedachten ook zelf spelletjes, door de
ouderen na te doen. In Lucas staat:
“Toen we voor jullie op de fluit
speelden, wilden jullie niet dansen,
toen we een klaaglied zongen, wilden
jullie niet treuren.” Ook speelden ze
de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem na. Vaders hadden het in
het begin ‘makkelijk’: zij lieten de opvoeding van hun zonen tot hun
zevende jaar helemaal aan de moeders over. Vanaf dat moment leerde
hij hen lezen en schrijven, waarvoor hij de wet van God gebruikte. Zo
leerde een jongen de wet uit zijn hoofd. Niet alleen theorie was belangrijk: hij moest ook het vak van zijn vader leren. Jozef was timmerman en leerde Jezus dan ook dat vak. Meisjes leerden van hun
moeder hoe ze het huishouden moesten doen. Dat was echt niet alleen
koken en poetsen. Ze moesten ook voor de inkopen zorgen en kleding
maken, dus ook spinnen en weven. Vrouwen hadden dus een heel belangrijke taak. Op zijn dertiende werd een Joodse jongen Bar Mitswa,
zoon van de wet. Dat moment was reden voor een groot en plechtig
feest in de tempel. Hij moest laten horen dat hij de wet goed kende.
Vanaf dat moment was hij op weg naar volwassenheid. Al zijn speelgoed gaf hij aan de kleintjes. Dat deden de meisjes ook, maar dan al
op hun twaalfde. Zij was dan een Bat Mitswa, en kon een huishouden al
helemaal alleen doen. Maar niet alle kinderen kregen thuis les. In sommige plaatsen was een synagoge waar de jongens les kregen; dat vonden ze erg leuk en gezellig. Prinsjes kregen les in het paleis. Net zoals
Mozes, die opgroeide in het paleis van de Farao.De leraars waren toen
erg streng: ongehoorzaamheid of luiheid werd hard gestraft. Gelukkig
is dat nu niet meer zo.
* zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Senet#Spelbord_en_dobbelstenen
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