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

God straft David

David schaamde zich diep. Waar kon hij zich toch verbergen voor de ogen van

God? God wilde vast niets meer met hem te maken hebben. Nathan zei verder

dat er altijd narigheid in zijn huis zou zijn, omdat hij dit gedaan had. David

boog zijn hoofd, en zei nederig: “Ik heb gezondigd tegen God, ik verdien de

dood”. Maar Nathan zei: “God heeft je vergeven, maar het kindje van Bathse-

ba en jou zal sterven”. Toen het jongetje heel ziek werd, vond David dat vre-

selijk. Hij wilde niet eten of drinken, en bad God om genezing. Na zeven da-

gen stierf het kindje. Zou God altijd boos op hem blijven? Nee, God vergeeft

iemand die echt berouw heeft, maar Hij straft wie Hem niet gehoorzamen.

Als teken dat God hem had vergeven, kregen David en Bathseba een andere

zoon. David noemde het jongetje ‘Salomo’, dat vrede (shaloom) betekent. Da-

vid durfde weer te geloven dat er vrede was tussen God en hem. De profeet

gaf het jongetje op Gods bevel een prachtige andere naam: ’Jedidja’, dat

‘Geliefde’ betekent. Dezelfde naam kreeg de Here Jezus ook. God had Salo-

mo heel lief. Hij zou de voorvader van de Here Jezus worden. Bovendien be-

loofde God zijn vader David dat Salomo later koning zou worden.

Toen Davids zoons groot werden, deden sommigen vervelende dingen, waar hij

veel verdriet van had. Vooral Absalom was erg ontevreden, en vond dat hij-

zelf een betere koning zou zijn dan zijn vader. Omdat hij wilde dat de men-

sen hem heel aardig gingen vinden, zei hij fijne dingen tegen hen. Hij beloof-

de dat hij veel beter voor hen zou zorgen dan zijn vader of zijn broers. Hij

zag er altijd verzorgd uit; alsof hij de koning was. Elke dag stond hij vroeg

op, en hield de mensen tegen die met hun problemen naar de koning wilden

gaan. Maar Absalom zei dan heel lief: “ga maar niet; de koning luistert toch

niet; ik zal het wel oplossen”. Hij gaf alle mensen gelijk. Ze gingen daarom

veel van Absalom houden, en vonden dat hij maar koning moest worden. David

merkte niets. Hij was al oud en bleef veel in zijn paleis. Toen Absalom dacht

dat de meeste mensen voor hem zouden kiezen, besloot hij zijn gemene plan-

netje uit te voeren en zijn vader te verjagen. Hij ging hem vragen of hij een

offer mocht gaan brengen in Hebron. David was heel blij dat Absalom dat

wilde gaan doen. Was Absalom eerlijk? Dat lees je volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur De jaguar

‘Ding dong’. “Pieter”, riepen Sam en Anne, en renden naar de deur. “Rustig

maar”, riep mama, die al koffie aan het zetten was. Sam en Anne stelden de

goede vriend van papa, die vaak naar verre landen reisde, meteen allerlei vragen.

“Laat Pieter eerst zijn koffie drinken”, zei papa glimlachend; ”hij heeft toch

geen koffer bij zich om weer op reis te gaan?” Sam en Anne konden bijna niet

wachten, maar toen hij zijn koffie op had, vroegen zij hem waar hij nu weer ge-

weest was. “Guyana, in het noorden van Zuid-Amerika”, zei hij. “Wat hebt u daar

allemaal gezien?”, vroeg Anne. Een en al oor luisterden ze naar wat Pieter te

vertellen had over het tropisch regenwoud en de vele dieren die daarin leven.

“Maar weten jullie wat het grootste zoogdier is, dat daar leeft?” “De poema?”,

probeerde Sam. “Je zit in de buurt – de jaguar. Weet je, die is bijna zo groot

als een leeuw of een tijger. Hij doet zijn naam eer aan, want die betekent

'roofdier' Hij zit stevig in elkaar met sterke spieren, om te klimmen, zwemmen

en zijn prooi te grijpen. En zijn kaken zijn zo sterk, dat ze door het schild van

een schildpad kunnen bijten! Maar zijn lievelingskostje is de capibara, het

grootste van alle knaagdieren. Net als alle grote katachtigen, eet hij alleen

vlees. En dat vraagt geduld. Als hij op jacht gaat moet hij zich schuilhouden,

goed luisteren, en dan achter zijn prooi aan sluipen om die plotseling te overval-

len. Hij draagt zijn prooi ook in het water, en het lukt hem zelfs om die hoog in

een boom te trekken!” De mensen daar zien hem dan ook als een geducht jager.

“Hebt er u foto’s van gemaakt?” vroeg Anne. “Niet zelf. De jaguar is bijna niet

te zien. Door de tekening van zijn vacht gaat hij helemaal op in zijn omgeving;

en hij jaagt meestal ’s nachts.” “Wat wonderlijk heeft God alles toch gemaakt”,

zei papa. “Elk dier en elke plant heeft zijn plaats in een bepaalde omgeving; en

door hun unieke eigenschappen kunnen zij alle leven met en van elkaar.” “Ja, hoe

meer je daarover nadenkt, hoe duidelijker je dat gaat zien”, zei Pieter.

“Om nog even terug te komen op die foto:

Mensen die dit prachtige dier van de on-

dergang willen redden, maken foto’s en

filmbeelden met behulp van verborgen ca-

mera's, die ook nachtbeelden kunnen ma-

ken.” “Zijn jaguars dan bedreigd?”, vroeg

Sam. “Jammer genoeg wel. Hun vacht is zo mooi dat die goud waard is. Maar ook

het omhakken van bomen en kaalbranden van land door boeren betekenen min-

der leefruimte en dekking voor de jaguar. Gelukkig wordt hij in de meeste lan-

den beschermd.” “Laten we hopen dat dit helpt”, zuchtte mama, die op internet

wat mooie foto’s van jaguars had gevonden. C.T.

Afbeelding: charlesjsharp CC-BY-SA-4.0



Ontwikkeling van de Bijbel 1. Gebruikte materialen (2)

Ook toen men boeken ging maken, bleef dat duur. Alles moest met de hand op

papier worden overgeschreven. Dat was een precies werk. Alle letters wer-

den geteld. Waren er te weinig of teveel, dan probeerde men de tekst te

herstellen; als dat niet kon, werd het boek vernietigd. In de middeleeuwen

waren monniken er dag na dag mee bezig. Daar komt ook het woord

‘monnikenwerk’ vandaan. Ze maakten er prachtige kunstwerken van. Letters

werden ingekleurd, en er werden vaak mooie tekeningen bij gemaakt.

Rond 1450 werd het boekdrukken uitgevondenen en werd alles anders. Vóór

die tijd werd al wel blokdruk (stempeldruk) toegepast. Op een blok hout wer-

den letters uitgesneden. Daarmee kon meerdere keren gestempeld worden.

Maar het hout sleet snel, en daarom ging men let-

ters van lood gieten. Die gingen niet snel stuk, en

konden snel vervangen worden. De letters van een

bladzijde konden in een raamwerk gelegd worden.

De hele Bijbel zo maken was natuurlijk nog erg

veel werk, maar als zo’n raamwerk klaar was, kon-

den er veel bladzijden mee afgedrukt worden. In

het begin werden er daarna op de bladzijden nog

steeds plaatjes getekend. Alle losse pagina’s wer-

den daarna gebonden tot een (erg groot en zwaar)

boek. Eerst waren zulke Bijbels nog steeds erg

duur. Wel een heel jaarloon. Langzamerhand wer-

den ze goedkoper en kleiner, en konden steeds

meer mensen er een kopen. Er werden ook mooie platenbijbels gemaakt.

Nu leren jullie lezen als je 5 of 6 bent, maar dat was niet altijd zo. Toen de

eerste gedrukte Bijbels kwamen, konden nog niet veel mensen lezen. In de

kerk werd voorgelezen. De taal was moeilijk en ouderwets. Met de mooie pla-

ten erbij was het beter te begrijpen. Later werden Bijbels in verschillende

vertalingen gemaakt. In ouderwets tot eenvoudig Nederlands, zodat iedereen

het kon begrijpen. Ook werden er mooie kleuter- en kinderbijbels gemaakt.

Nu kun je ook op de computer, telefoon, tablet of e reader de Bijbel lezen.

Heb je zelf ook een Bijbel? Als je het moeilijk vindt om zomaar ergens te

beginnen, kunnen we je helpen. We hebben een eenvoudig leesrooster ge-

maakt. Op de volgende bladzijde zie je hoe je het kunt aanvragen. N.D.

Wist je dat?



Een jagende jaguar is een prachtig gezicht. Kijk maar

eens op https://www.youtube.com/watch?v=dL5x-XKHnws

Zijn gebrul is indrukwekkend: https://www.geolution.nl/

dieren/dierengeluiden/download/jaguar.wav

Op school tv staat een artikel met mooie foto’s!

https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/

DeBuitendienst/Jaguar.pdf

Wil je weten hoe de drukpers werkt? Kijk dan op https://youtu.be/UNguU-5ircU

Vraag een Bijbelrooster aan op: www.metopenbijbel.nl/bijbellezen/leesroosters/
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Woordzoeker ontwikkeling van de Bijbel

Zoek de woorden hier onder op en streep ze in de woordzoeker door. Van de

letters die overblijven kun je een woord maken. Succes!
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