
Het dagelijks leven in de Bijbel De Tempel

Heb je wel eens bij een bouwplaats staan kijken? Je kunt je oren beter maar

dicht houden als ze aan het heien of boren zijn. De bouwvakkers hebben

daarom goede oorbeschermers. Vaak zie je grote vrachtwagens met kant-en-

klare delen af en aan rijden. De huizen lijken wel bouwpakketten.

Bij de bouw van de Tempel in Jeruzalem was het heel anders: het was dood-

stil op de bouwplaats. Je hoorde er geen beitels, geen gezaag, geen hamers.

Hoe kon dat? Bouwstenen vond je toch niet pasklaar in de bergen? Nee, en er

waren ook geen fabrieken waar je alles kant-en-klaar kon bestellen. Maar God

had gezegd dat er op de bouwplaats niet gehakt en gezaagd mocht worden,

het was een heilige plaats. Daarom werden de brokken steen al bij de steen-

groeve op maat gehakt en geslepen. Zo werd er eigenlijk ook toen al een

bouwpakket gemaakt. Er was gelukkig een grote steengroeve vlakbij Jeruza-

lem. De stenen waren erg groot en zwaar, dus viel het niet mee ze te vervoe-

ren . Maar voor het fundament was er in Israël geen gesteente dat sterk ge-

noeg was. Wel in een groeve in wat nu Libanon heet; wel 500 km van Jeruza-

lem vandaan! Er kwam nog meer voor de tempel uit Libanon. Er waren planken

nodig die lang en sterk waren, en niet konden rotten. In Israël stonden geen

geschikte bomen, maar wel in de Libanongebergte: prachtige hoge en rechte

ceders. God zorgde ervoor dat de koning van Tyrus (de hoofdstad van het

gebied) graag mee wilde werken. Alleen zijn houthakkers konden deze grote

ceders goed omhakken. Samen met Israëlieten, die hen kwamen helpen,

maakten ze alles pasklaar. Gelukkig lag Tyrus aan zee en konden ze de steen-

blokken en het hout een heel eind vervoeren op vlotten. Maar daarna moesten

ze nog wel naar Jeruzalem. Om alles op de bouwplaats te krijgen moest het

dus door veel mensen over land gesleept worden.

Net zoals bij de Tabernakel (de tent van God,

die Mozes bouwde) wilde ook nu iedereen

graag meehelpen en zijn kostbaarheden geven.

Al snel waren er bergen goud, zilver en koper.

De edelsmeden konden daarmee alles maken

wat er nodig was, precies zoals God het aan de

vader van Salomo, koning David, had laten

zien. Na zeven jaar hard werken was de prachtige tempel klaar. Wil je zien

hoe die gebouwd is? Kijk dan op de volgende bladzijde bij internet. N.D.

Wist je dat?
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