Jij en de BijBel
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David, Nabal en Abigaïl
David was heel boos op Nabal. “Pak jullie zwaarden en kom mee”, zei hij tegen
zijn mannen. Met 400 mannen trok hij op Nabal af. Hij zou wel eens laten
zien dat met hem niet te spotten viel. Niemand zou in leven blijven! Zag David
niet dat hij verkeerd bezig was? Eén van de knechten van Nabal, die had gehoord hoe hij David behandelde, was bang dat dit verkeerd zou aflopen.
Daarom ging hij naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. Hij wist dat zij een verstandige vrouw was; zij zou wel raad weten. Hij vertelde alles, ook dat David
zo goed voor hen gezorgd had. Maar nu zou David heel kwaad zijn en vast komen om hen allemaal te doden. Abigaïl schrok en begreep dat ze iets moest
doen. Snel liet ze een paar ezels vol laden met allerlei lekkers, broden, zakken wijn, vlees, koren en grote klompen vijgen. Een aantal mannen moesten ze
zo snel als ze konden naar David brengen. Zelf zou ze ook gaan. Onderweg
dacht ze na over wat ze tegen David zou zeggen. Ze vroeg God om hulp. David, die boos onderweg was, zag opeens een stoet ezels aankomen. Verbaasd
hoorde hij de mannen die ze voortdreven roepen, dat de vrouw van Nabal hem
dit stuurde en zelf ook naar hem onderweg was. Al snel zag David haar aan
komen rijden. Abigaïl stapte van haar ezel af en knielde voor David neer.
Toen zei ze eerbiedig: “Ach, mijn heer, straf mijn man toch niet voor zijn
misdaad. Hij is een dwaas. Ik wist er niets van, anders had u zeker allerlei
lekkernijen gekregen. U wilde iedereen doden, maar de Here heeft gezorgd
dat uw boze plannen niet door gingen. U zou immers onschuldigen gedood
hebben? Hoe zou u dan nog koning kunnen worden?”. David schrok van haar
woorden. Hij schaamde zich en was dankbaar dat zij gekomen was. Hij begreep heel goed dat God ervoor gezorgd had dat hij zijn domme plan niet zou
uitvoeren. David keerde beschaamd met zijn mannen om. Toen Abigaïl thuis
kwam zag ze dat Nabal dronken was. Pas de andere dag vertelde ze hem wat
ze gedaan had. Nabal schrok zo erg dat hij heel ziek werd. Na 10 dagen
stierf hij. Toen David hoorde dat Nabal dood was vroeg hij Abigaïl of zij zijn
vrouw wilde worden. Daar hoefde ze niet lang over na te denken: ja, dat wilde
zij wel. Voordat David koning werd moest hij nog veel meemaken. Hij moest
nog veel geduld leren. Hoe? Dat lees je de volgende keer.
N.D.

Wonderen van de natuur

Dwergzijdeaapjes

Sam en Anne gingen met schoolreis naar Apenheul. Ze keken hun ogen uit
toen ze de vele soorten apen en aapjes zagen, waarvan er veel vrij tussen (en
boven) hen liepen en klommen. Niet de grote apen natuurlijk; de gorilla's en
de orang-oetangs bleven in hun grote kooien.
Ze gingen ook naar de kleinste aapjes. Dit zijn dwergzijdeaapjes, die zo klein
zijn dat ze in je hand passen! Hun staarten zijn even lang als hun lichamen!
Een medewerkster vertelde veel wetenswaardigheden over de aapjes. Zo zijn
deze piepkleine zoogdiertjes de kleinste aapjes op aarde. Ze leven in familiegroepjes in de tropische regenwouden in het noordwesten van Zuid-Amerika.
Anders dan de meeste aapjes eten ze boomgom! Om dat te krijgen klimmen
ze met hun scherpe klauwen langs een boomstam omhoog, en maken dan met
hun forse snijtanden een gat in de schors. Dit stimuleert de boom zijn gom
vrij te geven. Je kunt het een beetje vergelijken met mensen die in Canada
ahornstroop verzamelen – het suikerrijke sap van de ahornboom.
Omdat ze zo klein zijn, zijn dwergzijdeaapjes een makkelijke prooi voor roofdieren en slangen. Om zich tegen deze predatoren te beschermen hebben ze lange
achterpoten, waardoor ze heel snel kunnen rennen en springen. Ook kunnen ze
met elkaar communiceren via hun gezichtsuitdrukkingen! “Kijk elkaar eens aan
met een blij gezicht”, vroeg de medewerkster de kinderen; “en nu met een
boos gezicht. Je ziet hoe je zonder geluid gevoelens kunt doorgeven. Kijk nu
eens naar de aapjes. Zie je die witte plekjes op hun gezichten? Die helpen
hen om elkaar in het donker van het regenwoud voor gevaar te waarschuwen.”
Zij legde verder uit dat deze aapjes wel met elkaar ‘praten’, maar soms op
een toonhoogte die niet voor het menselijk oor hoorbaar is.
De kinderen hadden veel vragen: “Hoe oud worden ze? Eten ze alleen
boomsap? Hoe ver kunnen ze springen?” De medewerkster vertelde dat de
aapjes wel twaalf jaar oud kunnen worden. Ze eten ook insecten; sprinkhanen
zijn een geliefd kostje. En ze kunnen wel vijf meter ver springen. Sam vond
ze heel bijzonder, en Anne natuurlijk schattig. Ze zou er zelf wel een willen
hebben; maar dat kan natuurlijk niet. Daarom kocht ze van het overgebleven
geld dat mama haar had meegekregen een klein pluche aapje.
C.T.
Afbeelding: publicdomainpictures.net

Wist je dat?
Het dagelijks leven in de Bijbel

De Tabernakel

Mozes kreeg van God de opdracht een tabernakel te maken. Een tent waar
God Zelf zou wonen. Deze tabernakel moest natuurlijk mee kunnen reizen.
Alles moest dus draagbaar zijn en snel afgebroken en opgebouwd kunnen worden. God liet Mozes zien hoe de tent moest worden. Dat klinkt zo eenvoudig.
Maar hoe moest hij dat aanpakken? Er waren toen nog geen computers, dus
moest hij het hele ontwerp onthouden. Ook hadden ze geen werkplaatsen;
alles moest gewoon buiten gemaakt worden. Natuurlijk kon hij dat niet alleen
doen. Er waren enkele kunstenaars die net zoals Mozes van God de afbeeldingen in hun hoofd te zien kregen. Zij wisten precies hoe je verschillende materialen kon bewerken. Uit het volk kozen ze voor elk werk vakmannen. Iedereen wilde graag meehelpen. Het volk had van de Egyptenaren veel kostbare voorwerpen en sieraden gekregen. Al snel lagen er grote bergen gouden,
zilveren en koperen voorwerpen. Ook kostbare stoffen en wol van schapen en
veel geitenhaar. Hebben jullie er wel eens over nagedacht hoe knap het was
in de woestijn alles te maken? Ze hadden bijvoorbeeld veel planken nodig. Dat
betekende eerst bomen omhakken, dan zagen en mooi glad maken. Er waren
dus veel houthakkers en timmermannen nodig. Hoe kwamen ze aan die bomen?
In de woestijn groeiden acacia’s, en dat
was precies het goede hout. Over de
tabernakel moesten vier grote kleden
komen. Al die kleden moesten in delen
geweven en netjes aan elkaar gezet
worden. Dat viel niet mee in de stoffige
woestijn. In de tabernakel kwamen veel
voorwerpen van goud, zilver, koper en
brons. Ze hadden genoeg materiaal.
Maar om daar mooie voorwerpen van te maken was niet eenvoudig. In de harde grond moesten ovens gemaakt worden. Voor elk materiaal was een bepaalde smelttemperatuur nodig. Goud smelt op een hele andere temperatuur dan
koper. Ook zonder thermometer wisten ze precies wanneer het vuur de juiste temperatuur had. Voor de hogepriester en de priesters moest mooie kleding gemaakt worden. Een jaar lang zag je overal mensen ijverig werken. Iedereen kon dat doen waar hij goed in was. Door goed samen te werken was na
een jaar de tabernakel klaar en kon hij feestelijk opgezet worden. Wil je zien
hoe die geworden is, kijk dan op de volgende bladzijde bij internet.
N.D.
Afbeelding: bijbelseplaatsen.nl

Internet
Op youtube staat een leuk filmpje over een moederdwergaapje met haar 2 baby ‘s. Vraag je vader of moeder of het
mag. https://www.youtube.com/watch?v=TRP_Ofn_wak
In Apenheul kun je deze kleine aapjes bewonderen:
https://www.apenheul.nl/apen-abc/pygmee-oeistiti/
Wil je een filmpje over de tabernakel zien? Kijk dan op:
http://www.opkijken.nl/de-tabernakel/
Een groep kinderen maakte een mooie presentatie over de tabernakel. Kies uittocht/
40jaar/tabernakel bij http://www.kinderpleinen.nl/bijbel-filmpjes-oude-testament/

GOED OF FOUT ?
Geef bij de zinnen over wonderen van de natuur aan of ze goed of fout zijn.
Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je de andere naam van het dwergzijdeaapje. Succes!
goed

fout
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Dwergzijdeaapjes zijn de kleinste aapjes.

D

K

2

Hun staarten zijn 2x zo lang als hun lijfje.
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Dwergzijdeaapjes leven in de bossen van Afrika.
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Dwergzijdeaapjes eten vooral boomhars.
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Met hun speciale tandjes bijten ze door de schors.
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Dwergzijdeaapjes krijgen meestal maar 1 jong.
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Ze kunnen communiceren met gezichtsuitdrukkingen.
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De mannetjes dragen de jongen rond.
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Dwergzijdeaapjes kunnen wel 7 meter springen.
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In gevangenschap kunnen ze wel 20 jaar oud worden.
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Dwergzijdeaapjes zijn overdag actief.
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Dwergzijdeaapjes kunnen snel springen en rennen.
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Dwergzijdeaapjes zijn geschikt als huisdier.

P

I

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….
Nr 2017-1

