57. Peulvruchten
Zo jongens, wat zullen we vanavond eten?” Mama stond in de keuken en keek
papa, Sam en Anne aan. “Weet je wat”, zei papa, “ik maak soep.” “Wat voor
soep dan?” “Linzensoep, want die is gezond en lekker.” “Goed idee”, beaamde
mama. Sam en Anne waren minder enthousiast. “Ik lust het niet”, was de reactie van Anne. “Hebt je het ooit geproefd dan?” vroeg papa. “Ik wèl”, zei
Sam, “en het had geen smaak.” “Dan doe ik er extra kruiden bij”, zei papa.
De soep smaakte zo slecht nog niet, en Anne
vroeg waarom linzen dan zo gezond zijn.
“Linzen behoren tot de groep groenten die
peulvruchten heet”, legde papa uit. “Dat zijn
planten waarvan de zaadjes in een dop groeien.” “Zoals doperwten.“ Anne snapte het wel.
“Juist! En bonen horen er ook bij.” “Er zitten veel eiwitten en vitaminen in,
en ze zijn niet zo duur!“ Dat was mama.
Voor hun Bijbellezing die avond koos papa het begin van het verhaal van Daniël. Hij behoorde tot de koninklijke familie van Juda, maar werd met andere jonge mannen door de Chaldeeën gevangengenomen en naar Babel gebracht. Daar moesten zij opgroeien, om later dienst te doen bij koning Nebukadnezar. Die had voor hen een bepaald menu voorgeschreven, maar Daniel wilde daar niets van eten. Misschien was het vlees aan de Babylonische
afgoden geofferd, en dan zou hij zich daarmee verontreinigen. Daarom
vroeg hij zijn kamerheer, of hij en enkele van zijn vrienden alleen maar
groente en water mochten eten. Dat was gevaarlijk voor die kamerheer!
Want stel je voor dat ze er slechter uit zouden gaan zien dan de andere jongemannen! Maar hij gaf hun wat zij vroegen, en God beloonde hun geloof.
Want na een proeftijd van tien dagen zagen ze er gezonder uit dan de anderen. Vanaf dat moment mochten ze dit voedsel altijd eten. Het woord dat in
het Hebreeuws voor deze groente wordt gebruikt, stamt van zaad. Hier in
Daniël zouden daar volgens Bijbelgeleerden peulvruchten mee zijn bedoeld.
En dat zou interessant zijn, omdat het goede vleesvervangers zijn. Maar het
ging er natuurlijk niet om wat zij aten, maar dat zij het gelovig aten.
“God heeft hen daarom nog meer gezegend”, zei papa. “Hij heeft hen grote
wijsheid gegeven, zodat ze tien keer wijzer waren dan alle 'wijzen' in het
Babylonische Rijk. Daniël kon zelfs visioenen en dromen uitleggen!” “Dus, als
wij peulvruchten eten, worden wij ook zo wijs?” Sam vond dat een leuk idee,
en wilde voortaan elke dag wel peulvruchten. Maar of dat zo wijs was...
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