
Wonderen van de natuur De luiaard

Anne kwam opgewonden van school. “Weet je wat we vandaag gezien hebben

mam?” “Nee, schat, vertel eens.” “Een film over de luiaard.” “Je bedoelt het

luipaard”, wilde Sam corrigeren. “Nee, nee, helemaal niet. De luiaard is een

grappig dier dat in de toppen van tropische bomen leeft”. “Wat is er dan zo

grappig aan dan?” “Nou, hij grijpt een tak met zijn klauwen en hangt er on-

dersteboven aan! En, als je naar zijn gezicht kijkt, heeft hij een grote glim-

lach!” “En is hij echt lui?” “Niet echt lui, maar traag! Hij beweegt zich maar

enkele meters op een dag.” Toen papa thuis kwam, vertelde hij ook wat over

dit vreemde dier: “Hij heeft een vacht met lange stekelharen, en daar groeit

van alles in; zelfs algen die zijn vacht een groene kleur geven!”

Zoals ze gewend waren lazen ze 's avonds samen uit de Bijbel. Het boek

Spreuken was aan de beurt. Papa wist een paar verzen te vinden die gaan over

de luiaard. In hoofdstuk 6 gaat het over het verschil tussen de ijverige mier

en de luiaard die steeds ligt te slapen. “Jullie snappen wel dat hier met de

luiaard een mens bedoeld wordt, en geen dier, hė? En wat gebeurt als je lui 

bent?” “Je wordt arm.” “Juist!”

In hoofdstuk 24 kwamen ze de luiaard weer tegen: “Ik ging langs de akker

van een luiaard en langs de wijngaard van een verstandeloos mens, en zie, hij

was geheel begroeid met distels, met onkruid bedekt, zijn stenen muur was

neergehaald” (verzen 30-31). Sam en Anne snapten dat wel, want in hun dorp

stond een verwaarloosd huis, en de tuin was een en al onkruid.

Tenslotte lazen ze in hoofdstuk 26. Hier kon Sam zich niet inhouden; het was

te grappig voor woorden! “De luiaard zegt: Een roofdier op de weg! Een leeuw

op straat!” (vers 13). “Die man durft niet eens op straat te gaan!” “Maar wa-

ren er dan leeuwen in die tijd?” aarzelde Anne. “Jazeker, maar die gaan ‘s

nachts op jacht; overdag eten ze en rusten ze uit”, zei papa. “Zo, jongens,

wat hebben we geleerd?” “Naar de mieren kijken.” “Niet bang zijn voor alles.”

“En, niet te lang op bed blijven!” “Denk daar morgenochtend aan wanneer jul-

lie naar school moeten!” C.T.
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