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

David brengt de ark naar Jeruzalem

De ark zou feestelijk naar Jeruzalem gebracht worden. Zij werd op een nieu-

we wagen gezet met twee runderen ervoor. Maar dat mocht toch niet? God

had gezegd dat de ark gedragen moest worden door Levieten. Dit was heel

ondoordacht van David. Onderweg klonk uitbundige muziek van harpen, citers

en tamboerijnen, want iedereen was blij. Maar toen de ark op een hobbelige

plek kwam, struikelde één van de runderen. De wagen kantelde en de ark

gleed weg. Iedereen schrok. De ark mocht beslist niet op de grond vallen!

Uzza, een zoon van de Leviet waar de ark had gestaan, stak zijn hand uit om

de ark tegen te houden; maar toen hij haar aanraakte, stierf hij. Weg was de

vrolijkheid; iedereen was nu bedroefd en bang. David begreep dat hij en Uzza

niet met de ark waren omgegaan volgens Gods voorschriften. Het was zijn

plan geweest, en nu hij Gods straf over Uzza had gezien, vreesde Hij Gods

toorn over ongehoorzaamheid. De ark werd door Levieten naar een huis ge-

dragen, waar een Leviet, Obed-Edom, woonde. De ark moest wel naar Jeruza-

lem gebracht worden, maar David durfde dat niet meer. God zegende Obed–

Edom: alles wat hij deed ging goed. Toen begreep David dat hij niet bang

hoefde te zijn voor de ark, maar dat hij haar met eerbied moest vervoeren

op de manier waarop God het wilde. Hij liet in Jeruzalem een tent neerzet-

ten. Daarna ging hij met veel mensen de ark halen. Nu werd zij wel gedragen

door Levieten. Het was een grote feestelijke stoet. Iedereen danste en zong.

Juichend kwamen ze Jeruzalem binnen. Michal, Davids vrouw, hoorde de

stoet aankomen. Ze keek naar buiten en zag David dansen in een korte onder-

rok. Ze dacht: is dat nou een koning! Ze minachtte hem. Toen David de ark in

de tent had laten zetten, brachten de priesters offers. Blij kwam David

thuis. Maar Michal was boos, en zei dat hij zich belachelijk had gedragen. Ze

schaamde zich voor hem, want hoe kon een koning, waar iedereen bij was,

gaan dansen in zijn onderkleding? David werd bedroefd, en begreep dat hij

met Michal geen feest kon vieren. Hij zei tegen haar: De Here heeft mij ko-

ning gemaakt in de plaats van jouw vader. Voor Hem heb ik gedanst, en dat

zal ik blijven doen. Michal kreeg van de Here geen kinderen, omdat zij zo ge-

spot had. Bleef David God altijd trouw? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Inktvissen: de zeekat

Sam en Anne hadden vakantie. Ze liepen langs het strand,

op zoek naar schelpen. Bij laagwater is er altijd wel iets

interessants te vinden: mossels, kokkels, soms scheermes

schelpen. Anne had aardig wat verzameld, tot Sam ineens

iets ontdekte dat hij niet thuis kon brengen. Het leek op

een plak zeep, maar toen hij het pakte was het heel licht.

Vlakbij was een kantoortje van de Kustwacht en daar gingen

ze vragen wat ze gevonden hadden.

“Dat is van een soort inktvis, die overigens niets met een vis te maken

heeft!” legde de man uit; “deze soort, de zeekat of sepia, heeft een inwen-

dige schelp. Het materiaal is heel licht omdat het poreus is. Je weet wat ik

bedoel?” “Ja, het laat water door,” dat wist Sam wel. “Het wonderlijke is,

dat de zeekat hier, óf water, óf gas doorheen kan pompen. Als hij water

pompt, zakt hij naar de zeebodem. Dat komt

goed van pas, als hij door een roofdier bedreigd

wordt. “Hoezo?” “Nou, hij kan van kleur veran-

deren en zich vermommen door de kleuren van

de achtergrond aan te nemen – knap hé? En als

hij weer naar boven wil, hoeft hij alleen maar

gas in zijn schelp te pompen.” Anne vond het

leuk dat ook dieren verstoppertje kunnen spelen!

De kustwachter raadde hen aan naar het Zeemuse-

um te gaan, om meer bijzonderheden over deze die-

ren te weten te komen. Ze keken er naar een film

over inktvissen, en hoorden dat de katvis drie har-

ten, en groenachtig bloed heeft! Net als de octo-

pus, ook een soort inktvis, heeft de katvis acht ten-

takels rond de mond. Hij heeft ook twee voedingstentakels, waarmee hij

zijn prooi snel kan grijpen en naar zijn bekachtige mond trekken.

Sam en Anne kwamen achter nog meer interessante feiten. Katvissen heb-

ben grote hersens, en worden tot de intelligentste ongewervelde dieren

gerekend. Hun ogen zijn anders dan de onze: de optische zenuw zit achter

het netvlies. Zo kunnen ze tegelijkertijd vooruit en achteruit kijken! De

volgende keer dat jij naar het strand gaat, moet je maar eens goed langs de

vloedlijn kijken – misschien vind jij ook een schelp van een zeekat! C.T.

Afbeeldingen: b. publiek domein; m. Hans Hillewaert/CC By-SA 4.0; o. Nick Hobgood/CC



Het dagelijks leven in de Bijbel De ontwikkeling van het schrift (2)

Voor de Egyptenaren was het Hiërogliefen

schrift heilig. Alleen priesters mochten dit

mooie schrift leren. Jullie leren in één jaar al

aardig wat woordjes schrijven. Een priester

moest honderden hiërogliefen leren kennen en

tekenen. Dat duurde minstens tien jaar. Jon-

gens van rijke of belangrijke ouders mochten

ook schrijven leren. Zij leerden een eenvoudi-

ger vorm van de hiërogliefen: het Hiëratisch schrift. De symbolen waren veel

eenvoudiger. Toch was het nog heel moeilijk om te leren, en ook daar deden

zij zo’n tien over. Schrijver was dan ook een belangrijk beroep. Als je er niet

erg goed in was, werd je straatschrijver. Met je tekenkist wachtte je op

straat of iemand je nodig had. Handelaren konden zelf niet schrijven, en zij

vroegen schrijvers om een overeenkomst te schrijven of een rekening op te

maken. Omdat het Hiëratisch schrift nog altijd veel werk was, werd er een

veel eenvoudiger schrift bedacht. Voor elk symbooltje maakten ze een teken-

tje. Zo konden ze snel schrijven. Het werd het volksschrift, of met een moei-

lijk woord Demotisch schrift. Dit werd lange tijd gebruikt in heel veel landen.

Het lijken net Arabische letters. Mozes werd onderwezen in alle kennis van

de Egyptenaren. Daar hoorde ook schrijven bij. Hij zal waarschijnlijk het De-

motisch schrift geleerd hebben. De ontwikkeling van het schrift stond niet

stil. Er waren volken die bedachten dat je voor elk pictogram beter een klank

kon bedenken. Eigenlijk weet niemand wie het bedacht heeft. Sommige ge-

leerden denken dat het misschien wel kinderen geweest zijn die een geheim-

schrift bedachten. Archeologen hopen dat ze de uitvinder van het klank-

schrift nog zullen ontdekken. Een rund, alph was het belangrijkste dier in de

oudheid. Daarom werd de klank alph de eerste letter van het klankschrift.

Huis was beth, de tweede letter werd een b. Zo werd het eerste alfabet ge-

boren. Het had maar 22 tekens en werd van rechts naar links geschreven.

Maar de letters stonden ook nog eens andersom. Dat lijkt een beetje op spie-

gelbeeld. Er werden geen klinkers, leestekens of hoofdletters gebruikt. Mis-

schien wel leuk om zo te leren schrijven, maar probeer dit maar eens te le-

zen: De Grieken hadden niet genoeg aan 22 letters.

Wat zij deden bekijken we volgende keer.
N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: www.egyptologie.nl
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Op schooltv kun je leuke filmpjes bekijken over de zeekat

en de mossel: https://www.schooltv.nl/video/zeekatten-

zijn-inktvissen-verstoppertje-spelen-in-het-dierenrijk/

https://www.schooltv.nl/video/steekmossels-grote-

schelpen-uit-middellandse-zee/#q=%20schelpen

Wij schrijven van links naar rechts. Waarom? Kijk maar

eens naar https://schooltv.nl/video/waarom-schrijven-we

-van-links-naar-rechts-clipje-uit-studio-snugger/#q=hierogliefen%20

Veel interressante informatie over hierogliëfen, met een alfabet, lezen en tellen, op:

http://www.rmo.nl/schatgravers/hi%C3%ABrogliefen/wat-zijn-hi%C3%ABrogliefen
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GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over David aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal

goed gedaan hebt, zie je 2 muziekinstrumenten uit het verhaal. Succes!

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….

goed fout

1 Koning David had God lief. H C

2 Jeruzalem was een sterke burcht op de berg Zion. A I

3 David versloeg de Kanaänieten. T R

4 De Filistijnen hadden veel afgodsbeelden bij zich. P E

5 De volken in de buurt waren niet bang voor David. F T

6 De ark stond bij Abinadab, een Jebusiet. L A

7 De ark werd op een nieuwe wagen gezet. M U

8 Voor de wagen liepen 4 runderen. I B

9 Uzza stierf toen hij de ark aanraakte. O H

10 David liet een tent neerzetten in Jeruzalem. E O

11 De ark moest gedragen worden door Levieten. R O

12 David danste in Koninklijke kleding voor de ark. B IJ

13 David’s vrouw was trots op David. A N


