
Wist je dat?

Het dagelijks leven in de Bijbel 10. Huizen (2)

De huizen in de tijd van de Bijbel waren voor armen en rijken totaal verschil-

lend. Net als nu had je villa’s voor de rijken en kleine huizen voor de anderen.

In de tijd van David waren die huisjes primitiever dan in de tijd van de Here

Jezus. De meeste hadden maar één ruimte. Het huishouden werd daarom zo-

veel mogelijk buiten gedaan. Als je dieren had, bleven die in de winter ook in

de zelfde ruimte. Dat was wel lekker warm, maar stonk ook erg. De mensen

hadden weinig meubels, soms helemaal niets. Ze aten zittend op de grond en

gebruikten een kleedje als tafel. Een aparte slaapkamer was er niet. Je ging

slapen als het donker werd. De meubels werden aan de kant geschoven. Kin-

deren en ouders pakten een dun matrasje, vaak geweven van dikke wol, soms

wat opgevuld met oude lappen, en legden dat op de grond. Als je geen deken

had, rolde je je in je warme jas. Zie je het voor je? Allemaal naast elkaar op

de grond! Je kon dus niet stiekem wat langer opblijven! Zodra het licht werd

stond iedereen op en ruimde zijn matras weer op. Een badkamer of wc had-

den de huizen niet. Overdag ging je dan gewoon ergens buiten je behoefte

doen; daar waren speciale plekjes voor. In de nacht moest iedereen het in

een pot doen. Hoe zou jij dat vinden?
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De huizen hadden een plat dak, dat overal voor gebruikt werd. Als dorsvloer,

om graan en fruit te drogen. Soms werd er een traliewerk omheen gemaakt.

Zo kon je niet van het dak afvallen,

maar je kon er ook wijnstokken tegen-

aan zetten. Het was een mooie plek om

iemand te verbergen. In Jozua 2 staat

dat Rachab twee mannen (spionnen die

Jericho kwamen bekijken) op het dak

verborg onder bundels vlas. Het dak

was ook een heerlijke plek om op een

warme avond onder een afdakje te zit-

ten. Soms sliepen de mensen op het

dak. Tijdens het Loofhuttenfeest woonden veel mensen op het dak. Met tak-

ken werd er dan een hutje op het dak gemaakt. Als er nieuws was, werd dit

vaak vanaf de daken geroepen. Doordat het dak van hout en klei gemaakt

was, kon je heel eenvoudig stukken weghalen. Denk maar eens aan de verlam-

de man, die zijn vrienden door het dak lieten zakken. Zo kwam hij precies

voor de Here Jezus terecht. Dat zou met onze daken niet kunnen. N.D.


