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Op weg naar de berg Sinaï

Het volk trok vol goede moed verder. Door het manna en het lekkere kwak-

kelvlees hadden ze geen honger meer. Maar water bleef een probleem. Toen

ze bij de volgende oase kwamen, dachten ze lekker fris water te vinden.

Maar wat een teleurstelling: alles was kurkdroog. Maar ze dachten er niet

aan dat God toch water kon geven! Ze waren boos op Mozes en zelfs op God.

Zo boos, dat ze Mozes zelfs wilden doodmaken. De Here God strafte hen

niet meteen; Hij was heel geduldig. Mozes moest van God op een rots slaan,

en er kwam een stroom koel, helder water uit. Nog meer wonderen deed God

voor hen, en Hij verloste hen van vijanden. Want Egyptenaren waren niet hun

enige vijanden. Hier woonden Amelekieten, nakomelingen van Ezau. Net zoals

Ezau een hekel had aan Jakob, omdat hij de zegen had gekregen, zo hadden

zijn nakomelingen een hekel aan het volk van Jakob – de Israëlieten – omdat

God zo goed voor hen was. Daarom begonnen ze tegen de Israëlieten te vech-

ten. De Amelekieten waren veel sterker. Maar de Here God hielp zijn volk, en

zorgde op een bijzondere manier voor de overwinning. Mozes moest op een

berg klimmen en zijn staf omhoog houden. Zolang de staf omhoog wees, dus

eigenlijk naar God, won Israël. Mozes mocht zijn armen geen moment laten

zakken. Om het vol te kunnen houden, hielden zijn broer Aäron en zijn goede

knecht Hur de armen van Mozes vast. Op hun geloof gaf de Here God leger-

aanvoerder Jozua en zijn mannen de overwinning. In de derde maand nadat ze

uit Egypte waren gegaan, kwamen ze bij de berg Sinaï – één van de toppen van

het gebergte Horeb. Dit is dezelfde plek als waar God tot Mozes had gespro-

ken vanuit de brandende struik. God had toen gezegd: “als je het volk uit

Egypte hebt weggeleid, zullen jullie Mij bij deze berg vereren”. Alleen Mozes

ging de berg op. Hij mocht dicht bij de Here God komen, maar het volk moest

beneden wachten. De Here God vertelde hem iets heel moois: Hij zou met

het volk een verbond maken. Hij wilde hun Vader zijn, maar zij moesten dan

wel gehoorzaam zijn. Altijd aan God denken, op Hem vertrouwen, geen rare

dingen doen, goed voor elkaar zorgen. Om hen daarbij te helpen, zou God hen

leefregels, de wet, geven. Mozes bleef lang weg, bleef het volk rustig op hem

wachten? Dat lees je de volgende keer. N.D.



Wonderen van de natuur De regenboog

De dag was goed begonnen met een strakblauwe hemel, en de warmte van het

septemberzonnetje maakte veel goed. Maar toen Sam en Anne van school

naar huis wilden gaan, vulde de hemel zich met

torenhoge onweerswolken en werd het hoe lan-

ger hoe donkerder. Ze hadden geen van beiden

een paraplu meegenomen, en daarom bleven ze

in het schoolportiek wachten in de hoop dat het

gauw op zou houden met regenen. Binnen de

kortste keren regende het pijpenstelen – ze

konden de overkant van de weg nauwelijks zien.

Na een kwartiertje hield het onweer op en konden ze naar huis. De zon begon

weer te schijnen en de wegtrekkende zwarte wolken staken scherp af tegen

de blauwe lucht. En toen zagen ze de regenboog! Eerst een beetje vaag, maar

dan een heel duidelijke veelkleurige boog die in een halve cirkel boven de vel-

den in de verte stond. “Kun jij alle kleuren zien?” vroeg Sam aan zijn zus. “Ja,

ik denk het” kwam het antwoord. “En welke kleuren, dan?” Die wist Anna heel

goed, en jullie ook, denk ik.

Mama had de regenboog ook gezien, en was blij dat de

kinderen zo verstandig waren geweest zich niet klets-

nat te laten regenen. “Weten jullie nog waarom de re-

genboog er is?” Sam wist het wel: “Omdat God nooit

meer een grote vloed over de aarde zou brengen”. Zij

zochten in de Bijbel het verhaal van Noach op en lazen:

“Deze belofte doe Ik jullie: nooit meer zal alles wat

leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid,

nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te

vernietigen. En dit”, zei God, “zal voor alle komende ge-

neraties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende

wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van

het verbond tussen mij en de aarde” (Genesis 9:11-13).

“Wat is een verbond?” vroeg Anna. “Dat is een bijzonder soort gelofte. Ie-

mand verplicht zich iets te doen voor een ander. Meestal zijn er anderen bij

om te getuigen. Maar God geeft ons daarvoor in de plaats een teken dat Hij

zijn woord zal nakomen: de regenboog. Dus elke keer als wij een regenboog

zien, moeten wij blij zijn, want God houdt Zich altijd aan zijn beloften”. C.T.



Rekenen

Stel je voor dat er geen cijfers bestonden. Dan zou ons leven

er anders uitzien! Maar er was een tijd dat dit echt zo was!

Voordat mensen met cijfers gingen rekenen, hebben ze eeu-

wenlang ‘geturfd’. Heel lang geleden konden ze niet even een

pen en papier pakken om streepjes te zetten. Maar met een

scherpe steen konden ze wel streepjes kerven in een botje of

een stokje. Dit werd meestal gedaan als iemand schulden had.

Daar komt de uitdrukking ´iets op je kerfstok hebben´ van-

daan. Hoe meer streepjes, hoe meer schuld. Later telde men

met vingers, tenen, steentjes, kraaltjes, of schelpjes.

Ongeveer 6000 jaar geleden begonnen mensen te schrijven. Op stukken klei

of steen werden tekens gekrast. Die leken net kleine tekeningen, en daarom

spreekt men van ‘beeldtaal’. Ook voor hoeveelheden

werden tekeningen bedacht. Een hand betekende

meestal 5, een hand + een voet 10, een neus 1. Elk

volk had weer andere tekens; wat voor de handel wel

erg lastig was. Toen bedacht men dat je voor iedere

hoeveelheid een eigen symbooltje nodig had. Zo ontstonden de cijfers 1 t/m

6. Heel lang werden alleen die 6 cijfers gebruikt. Onze klok herinnert daar

nog aan: 1 uur is 60 minuten, 1 minuut is 60 seconden. En een dagdeel is 6 uur.

Maar de ontwikkeling stond niet stil. Het aantal cijfers werd uitgebreid naar

9. Maar ook toen was er nog steeds een probleem; want de nul was onbekend.

'Nul' was niets, en niemand dacht eraan dat je ook een tekentje voor 'niets'

nodig had. Tot het opeens heel snel ging: slimme mensen bedachten een sys-

teem om oneindig door te kunnen tellen, door voor de ´niks´ een rondje te

tekenen. In de Bijbel lezen we dat Abraham een stuk land kocht om Sara te

kunnen begraven. Hij betaalde daar 400 stukken zilver voor. Abraham kende

toen al de 10 cijfers. Ook nu gebruiken we nog steeds diezelfde cijfers.

Je leert geen ouderwetse staartdelingen meer, maar

de nieuwe rekenmethode is eigenlijk helemaal niet zo

nieuw. Er zijn kleitabletten met deelsommen gevonden

uit de tijd van Jozef. De sommen zijn precies het-

zelfde als in jouw rekenboek. Misschien maakte Jozef

dus wel de zelfde sommen als jij nu! N.D.

Wist je dat?

Afbeeldingen: Wikipedia; ncetm.org.uk; Wikipedia



Wist je dat je ook zelf een mooie regenboog kunt maken? Op

http://www.proefjes.nl/aflevering/8 staat hoe dat moet.

Als je meer wilt weten over hiërogliefen, kijk dan op:

www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/01022eegypte/het.htm

Wil je zelf wel eens je naam schrijven in hiërogliefen? Dat leer

je zo als je kijkt op de volgende webpagina:

http://kids.flevoland.to/knutselen/egypte.shtml

Of als een Egyptenaar een som maken? Een voorbeeld vind je op:

http://schatgravers.rmo.nl/hierogliefen/paginas/hierogliefen4a.html
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Woordzoeker Bijbelverhaal

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

letters die over blijven kun je een woord maken. Succes!

boos horeb sinai vijanden

dorst kwakkels vechten volk

gehoorzaam manna verbond water

honger rots vertrouwen winnen
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