
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David de koning

Er begon een tijd van zegen en voorspoed voor Israël. David was koning over

het hele volk. Hij had God lief en gehoorzaamde Hem. God liet daarom grote

dingen gebeuren.

Het eerste was dat Israël Jeruzalem veroverde. Dat was in die tijd een ster-

ke burcht op de berg Zion. Daar woonden Jebusieten, die bij de Kanaänieten

hoorden. Zij lachten David uit, en zeiden: ‘Je komt hier nooit binnen. Lammen

en blinden zijn zelfs sterker dan jij, zij houden je wel tegen.’ Ze hadden ook

veel sterke soldaten. Maar David vertrouwde op God. God Zelf wilde in deze

stad wonen, en daarom zorgde Hij ervoor dat David de stad kon veroveren.

Hij maakte die tot hoofdstad van zijn rijk. Er werd een muur om gebouwd, en

David liet er een mooi paleis bouwen. Het hele volk hield van de stad, want ze

wisten dat God Zelf deze stad had uitgekozen om in te wonen.

De tweede grote gebeurtenis was, dat David de Filistijnen versloeg. De Filis-

tijnen hadden bij elke strijd hun afgodsbeelden bij zich. Zij dachten dat hun

goden hen wel zouden helpen. God liet elke keer zien dat alleen Hij God is, en

Hij alleen voor de overwinning kon zorgen. David verbrandde daarom alle af-

goden van de Filistijnen. Hij wilde ze niet in zijn land hebben. Ook andere

volken overwon hij. Elke keer nam hij een rijke buit mee naar Jeruzalem. Zo

verzamelde hij heel veel goud, zilver, koper en andere kostbare dingen. Hij

werd heel machtig en rijk. De volken die in de buurt woonden werden bang

voor hem, en durfden niet meer tegen hem te strijden. Ze gingen eerbiedig

naar David met mooie geschenken. Ze eerden hem, en vroegen of hij een

bondgenootschap met hen wilde sluiten. Zo zorgde God dat er geen vijanden

meer waren. David was zo dankbaar, dat hij besloot de Ark naar Jeruzalem

te brengen. De Ark stond bij Abinadab, een Leviet, die er goed voor zorgde;

maar God had duidelijk Jeruzalem uitgekozen. Daarom moest de Ark naar

Jeruzalem. David liet een grote tent in Jeruzalem neerzetten; daar zou de

Ark in komen. Het ophalen zou een groot feest worden. David ging met be-

langrijke mannen uit heel Israël en nog dertigduizend andere mannen, een

hele grote stoet, naar het huis van Abinadab. Ging alles goed? Dat lees je de

volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Geleidehonden

Sam en Anne waren vroeg naar bed gegaan. Sam was meteen in slaap geval-

len na een uitputtende sportdag. Anne niet; zij was haar boek verder gaan

lezen, en wilde graag weten hoe het verhaal zou aflopen. Toen mama naar

bed ging zag ze licht onder de deur schemeren. “Anne, weet je wel hoe laat

het is? Doe je meteen dat licht uit?” “Ja, mam, sorry.” De volgende dag leg-

de mama uit hoe schadelijk voor de ogen lezen bij slecht licht is. “Je hebt

maar één paar ogen, dus ga daar voorzichtig mee om. Je wilt toch niet

slecht gaan zien?” “Liever niet,” moest Anne toegeven.

Op zaterdag gingen ze met z’n allen naar de stad om boodschappen te doen.

Op het plein zagen ze een meneer met een heel mooie hond. “Weet je wat

voor hond dat is?”, vroeg papa. “Lijkt mij een golden retriever” zei mama.

“Ja, maar wat doet die eigenlijk?” “Ik weet het! Het is een geleidehond.”

Anne had op school over zulke honden geleerd. Ze wist dat bepaalde soor-

ten honden opgeleid kunnen worden om blinde mensen te begeleiden. Ook

zijn er hulphonden die ouderen en mensen met een lichte handicap kunnen

helpen met kleine dingen. Ze zou zo graag de geleidehond aaien, en vroeg

die meneer of dat mocht. “Het spijt me meisje, maar als hij mij aan het lei-

den is, mag hij niet door andere dingen afgeleid worden.”

De onderzoekende Sam was benieuwd naar de training van zulke honden. De

aardige meneer zei dat hij (de baas) tegelijk

met de hond werd opgeleid. Zo kregen ze

een hechte band met elkaar. De hond moet

leren de 'commando's (bevelen) van de baas

te herkennen en te gehoorzamen. Als ze bij-

voorbeeld ergens naar toe willen, moet de

baas van te voren de gewenste route leren;

en dan volgt de hond die aan de hand van een enkel woord. Als er onderweg

gevaar is, dan weet de hond die te omzeilen. Soms houdt dat in dat hij de

baas niet gehoorzaamt. Op dat moment zagen ze daar een voorbeeld van: de

hond weigerde door te lopen, want er lag een omgevallen fiets op de stoep.

Hij kon er ook niet langs, want aan de ene kant stonden huizen en aan de

andere kant een hek. Sam en Anne vonden dat heel knap van de hond. Maar

ook wonderlijk dat God sommige dieren zo heeft gemaakt dat ze mensen

kunnen helpen. Sam zette de fiets tegen het hek, want dat kan een geleide-

hond natuurlijk niet. Zo kon de meneer met zijn hond verder lopen. C.T.

Afbeelding: KNGF



Het dagelijks leven in de Bijbel Ontwikkeling van het schrift (1)

Je vindt het nu heel gewoon om letters te kennen, maar toen je in groep 3

zat heb je ze moeten leren lezen en schrijven. Maar wist je dat dit niet altijd

zo is geweest? Heel vroeger waren er geen letters. Om verhalen te bewaren

maakten mensen tekeningen op stenen. Zo vertelden en bewaarden ze ge-

beurtenissen. Je kunt ze vergelijken met een stripverhaal zonder woorden.

Archeologen hebben prachtige tekeningen op rotsen en in holen gevonden. Zo

kunnen we zien hoe de mensen toen leefden.

Eerst maakten ze volledige afbeeldingen. Dat was een heel werk, en daarom

werden al snel handige korte beelden bedacht: een mond voor praten, een

paar benen voor lopen, een aar voor graan of voedsel, een paar munten voor

geld. Zulke beelden heten pictogrammen. Ook wij gebruiken die veel. Kijk

maar eens om je heen, dan zie je ze echt overal: een groen rennend mannetje

wijst de nooduitgang; een hond met een rode streep erdoor betekent dat je

daar met de hond niet mag komen; als je langs de snelweg wat wilt eten, kijk

je of je een bordje met een mes en vork ziet. Voor begrippen die niet met

één afbeelding konden worden weergegeven, werden afbeeldingen achter el-

kaar gezet. Vergelijk het maar met een rebus.

In Mesopotamië, waar Abraham vandaan

kwam, bedachten ze het eerste echte

schrift met tekens. Dat ging zo: Ze

plaatsten de pictogrammen eerst altijd van

boven naar beneden. Door ze een kwart

slag te draaien konden ze van links naar

rechts lezen. Maar hierdoor waren de

beelden niet meer zo herkenbaar. Omdat

ze met een driehoekige griffel in de klei

werden gedrukt, zagen ze er uit als spijkers. Zo ontstond het eerste echte

schrift, dat het spijkerschrift is genoemd. Al snel werd het overal gebruikt;

wel 2000 jaar lang. De Egyptenaren deden niet mee; zij ontwikkelden een ei-

gen beeldschrift, en noemden dat hiërogliefen. Dat zijn eenvoudige tekenin-

gen van mensen en dieren en voorwerpen. Ze werden in steen gebeiteld en

dan ingekleurd. Op de muren van oude tempels en gramtombes zijn er nog

altijd veel te zien. Maar niet iedereen in Egypte mocht leren lezen en schrij-

ven. Over wie dat wel mochten lees je de volgende keer. N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: History 2701 Wiki (een van de oudste teksten - ca 3000 v. Chr. Ur)



De organisatie die honden opleidt tot geleidehond geeft

veel informatie. Kijk en lees over de honden op deze pagi-

na: https://www.geleidehond.nl/pagina/over-ons/

voorlichting/spreekbeurt. Ze hebben ook een filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=uOA2Sr99uCI

Er is een leuk filmpje over een hulphond: https://

schooltv.nl/video/hulphond-hulp-voor-gehandcapten/

Als je naar de schooltv site gaat en pictogrammen intikt, kun je een filmpje bekijken

over pictogrammen in ons dagelijks leven.

Meer weten over spijkerschrift? Kijk dan op https://wikikids.nl/Spijkerschrift.
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Woordzoeker Geleidehonden

Streep de woorden hier onder in de woordzoeker door. Van de overblijvende letters

kun je een woord maken. Stuur ons dat via E-mail, of op een kaart (het adres staat

aan de binnenkant van het kaft). Je krijgt dan een verassing toegestuurd. Succes!

beugel gevaar oefenen training

blind handicap opleiden veilig

commando KNGF pleeggezin zien

gehoorzaam leiden puppy


