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

De koperen slang
Ondanks de grote wonderen, die God steeds voor hen deed, bleven de Israëlieten ongelovig en ondankbaar. Jarenlang hadden ze al in de woestijn rondgetrokken, en toen er weer eens geen water was, was hun geduld op. Ze mopperden en zeiden hele erge dingen tegen Mozes: “’Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten
sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige
eten niet meer zien’”. Hoe durfden ze zo over het eten, waar God elke dag
voor zorgde, te praten! Daarom stuurde God slangen in het tentenkamp, die
de mensen beten zodat ze ziek werden en stierven. Overal kropen slangen,
nergens waren de mensen veilig. Ze werden bang en bedroefd, maar begrepen
ook dat dit hun eigen schuld was. Ze hadden berouw over hun ontevredenheid,
en smeekten Mozes of hij voor hen wilde bidden. Mozes knielde en bad en
smeekte God of Hij de slangen weer weg wilde laten gaan.
Maar dat ging niet zomaar. Eerst moesten ze laten zien dat ze God geloofden. Daarvoor Mozes moest een koperen slang maken en op een paal vastmaken, zodat iedereen die kon zien. Wie was gebeten, en naar de slang keek,
werd weer beter. Sommigen waren eigenwijs en keken niet; die werden niet
beter. Natuurlijk werden ze niet beter van de koperen slang. Ze werden beter als ze in God geloofden terwijl ze keken. De Here Jezus zei later dat Hij
net zoals die koperen slang op een paal zou worden vastgemaakt, en dat iedereen Hem zou zien. Iedereen die Hem liefheeft en wil gehoorzamen, zal
voor altijd in het Koninkrijk mogen leven.
Op hun reis door de woestijn kwamen de Israëlieten dichtbij het beloofde
land. Om daar in te komen moesten ze door het land van een ander volk. Mozes stuurde mannen, om de koning te vragen of ze door zijn land mochten
trekken. De koning wilde dit niet, en stuurde zijn leger op hen af. God zorgde
ervoor dat Zijn volk de strijd won. Ook een ander volk dat probeerde Israël
aan te vallen, werd verslagen. Toen werden alle volken doodsbang. Dit volk
had een machtige God, en wie zou van Hem kunnen winnen? Eén koning wilde
het op een andere manier proberen. Hoe? Dat lees je de volgende keer.
N.D.

Wonderen van de natuur

Kamelen

Het weerbericht was goed, het zou een zonnige dag worden. Sam en Anne
besloten hun tent in de achtertuin op te zetten. Zij namen wat spullen mee en
speelden heerlijk. Om half elf vroeg mama of de ‘Bedoeïenen’ water nodig
hadden om hun dorst te lessen. “Zal ik ook voor jullie kamelen water halen?”
Dat deed hen terugdenken aan het Bijbelse verhaal over de knecht van Abraham, die een lange reis maakte om een vrouw voor zijn zoon Isaak te vinden
(dat kunt je in Genesis 24 lezen).
“Zullen wij het verhaal naspelen?” stelde Anne voor. “Jij bent de knecht, ik
ben Rebekka. Hoeveel kamelen waren er ook al weer?” “Tien”, antwoordde
Sam, “en die drinken heel veel water!” “Ja, die waren nodig om al die mooie
kado’s voor mij te brengen!” Anne vond het prachtig; ze voelde zich als een
prinses. En toen Sam vroeg of ze met hem terug naar Abraham wilde reizen,
aarzelde ze geen moment.
Na het eten pakten ze een dierenencyclopedie om wat meer over kamelen te
weten te komen. Tot hun verbazing lazen ze dat een kameel tot 100 liter water in tien minuten tijd kan opslokken! “Dan hebt je het wel druk met al die
kamelen gehad”, lachte Sam. Een kameel heeft een grote hoeveelheid water
nodig als hij dagen lang door de woestijn moet. Hij is namelijk het enige lastdier die de hitte en de droogte kan trotseren. Ook ontdekten Sam en Anne
dat er twee soorten kamelen zijn: de ene heeft één bult (de dromedaris, die
in het Midden-Oosten voorkomt) en de andere twee bulten. Die komt in Azië
voor. En de bulten zijn er niet om water, maar om vetreserves, op te slaan.

“Kijk naar die mooie, lange wimpers,” zei Anne. “Die voorkomen dat er zand in
hun ogen komt”, wist Sam. Mama had een vraag: “weten jullie hoe een kameel
zo makkelijk op het zand loopt? Wij vinden het uitputtend, maar de kameel
heeft twee brede tenen om zijn gewicht te spreiden, zodat hij niet in het
zand wegzakt. Zo zie je dat God hem helemaal geschikt gemaakt heeft voor
een woestijnleven.”
C.T.
Afbeeldingen: zoologicalwildlifefoundation.com; newonlineanimals.org; yogatravel.co.uk; hiddenchina.net

Wist je dat?
Druiven en wijn (2)
In het begin van de Bijbel lezen we al over een wijngaard: “En Noach werd een landman en plantte een wijngaard”. Toen de Israëlieten bij het beloofde land kwamen, stuurden zij er spionnen heen. Het klimaat was er
precies goed voor het telen van druiven. Om het volk te
laten zien hoe vruchtbaar het land was, namen zijn een
heel grote druiventros mee. Toen ze in het land woonden was het druivenplukken elk jaar weer een groot
feest. Er werd dan gezongen en gedanst, en natuurlijk wijn gedronken.
Als het goed was, had iedere Israëliet zijn eigen wijnstok, die zo groot was
dat hij er onder kon zitten en wat beschermd werd tegen de hitte van de
zon. De wijnstok werd daarom het beeld van Gods zegen.
De profeet Jesaja vergeleek het volk Israël met een wijnstok. Op veel plekken was daarom een afbeelding van de wijnstok te zien; bijvoorbeeld in gebouwen en op muren. Boven de deur naar het heilige van de tempel was een
wijnstok afgebeeld, waarvan de trossen zo groot als een man waren.
De Here Jezus vertelde eens een gelijkenis: “Ik ben
de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt Hij
weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij
bij, opdat hij meer vruchten draagt.” Je moet weten
dat er niet zomaar lekkere druiven aan wijnstokken
komen. Een wijnbouwer moet goed voor zijn wijngaard
zorgen. Vooral snoeien en te kleine of beschimmelde
vruchten weghalen zijn erg belangrijk. Want als je dat
goed doet komen er meer en grotere druiven aan de ranken. Wat de Here
Jezus bedoelde te zeggen, was dat het volk Israël God niet gehoorzaamde,
en dus geen goede wijnstok was. Zelf deed Hij altijd wat zijn Vader vroeg, en
daarom is Hij de goede (ware) wijnstok. Iedereen die de Here Jezus liefheeft, en dezelfde goede dingen doet die Hij heeft gedaan, noemt Hij een
goede rank met goede vruchten. Wie dat niet doen, noemt Hij slechte vruchten; en die kan Hij (net als de wijngaardenier) niet aan de plant laten zitten.
Elke dag mogen we de Here Jezus vragen of Hij bij ons wil zijn. Want alleen
wie samen met Hem leeft kan een goede rank zijn.
N.D.
Afbeeldingen: freebibleillustrations.com

Internet
Op schooltv.nl staan een paar filmpjes over kamelen.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/
20050525_bckameel01 en 20031211_kameel01
Weet je zeker of je wilt horen welk vreselijk geluid een
kameel maakt? Luister dan op http://
www.poezen.wereld.serverthuis.nl/Geluiden/Dieren/
Wil je een keer een dagje met kamelen meemaken? Op
de site http://www.kameelverhuur.nl/kamelen.htm lees je waar dat kan.

GOED OF FOUT ?
Geef bij de zinnen over het Bijbelverhaal aan of ze goed of fout zijn. Als je
het helemaal goed gedaan hebt, lees je de enige plek waar nog wilde kamelen
voorkomen. Succes!
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Kamelen zijn hoefdieren.
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Kamelen hebben 3 tenen.
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Een kameel heeft 1 bult.
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In de bulten zit vet opgeslagen.
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Een kameel drinkt zowel zoet als zout water.
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Een kameel kan wel 100 liter water in 1 keer drinken.
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Een kameel kan 30 km per uur rennen.
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Kamelen zijn telgangers.
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Op een kameel kan je zeeziek worden.
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Kamelen eten planten en vlees.
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Kamelen zweten pas als hun temperatuur 40°C is.
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Een kameel is met 3 jaar volwassen.
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Hun bijnaam is “het schip van de woestijn.”
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