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

Balak en Bileam (vervolg)
Toen Balak Bileam zag, was hij echt niet vriendelijk tegen hem. Hij was boos
omdat Bileam niet meteen gekomen was. Maar Balak moest niet denken dat
Bileam zijn knecht was, en precies zou doen wat hij wilde. Bileam was de
knecht van God, en zei daarom: “Alleen wat God mij in de mond legt kan ik
zeggen”. De volgende dag bracht Balak de profeet naar een hoge plek, zodat
ze een deel van het volk Israël konden zien. Daar moest Balak zeven altaren
bouwen, en offers brengen. Toen Balak bij één van die altaren stond, verwachtte hij dat Bileam het volk zou gaan vervloeken. Maar God zei tegen Bilieam: “Ga naar Balak en je zult alleen kunnen zeggen wat Ik wil”. Balak kon
zijn oren niet geloven. Deze man die hij had laten halen om zijn vijand te vervloeken, vervloekte het volk niet maar zegende het. Hij was boos en bang, en
zei: “Wat heb je gedaan? Daar heb ik je niet voor laten halen”. Toch gaf
Balak het niet meteen op: hij wilde het op een andere plek nog een keer proberen. Hij zocht een goede plek uit, waar je bijna het hele volk kon zien. Bileam deed wat Balak vroeg, maar hij zei er wel bij: “Ik kan echt alleen maar
zeggen wat God wil”. Vol spanning luisterde Balak naar de woorden van Bileam.
Het was nog erger dan de eerste keer. Balak werd wanhopig, en riep: “Stop,
houd je mond, je wilt niet vervloeken, maar zegen het ook niet”. Balak was wel
erg hardleers: hij ging het nog een keer proberen. Hij zocht een nog hogere
plek uit. Ze keken naar beneden en zagen toen het hele grote volk Israël. Bileam begreep nu wel dat hij zelf niets kon zeggen, dat hij zijn mooie toverspreuken niet kon gebruiken. Op die derde plek sprak hij als een echte profeet van God. Hij zei hoe goed en sterk Israel was, en dat zij alles zouden
overwinnen. Toen hoorde Balak de vreselijke woorden: “Gezegend wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt". Hij werd woedend; nu werd hij zelfs vervloekt en zijn vijand gezegend. Dat was niet de bedoeling. Boos stuurde hij
Bileam weg, en gaf hem niet de beloning die hij hem had beloofd. Ook God
was boos op Bileam, omdat hij voor geld het volk had willen vervloeken. Bileam
ging naar huis en werd kort daarna gedood, toen de Israëlieten het volk van
Balak aanvielen. Het volk was nu bijna in het beloofd land. Mozes wilde zo
graag mee, mocht hij mee? Dat lees je de volgende keer.

Wonderen van de natuur

Bevers

Sam en Anne verbleven weer aan zee, maar het waaide en regende zo hard
dat er van een dagje strand geen sprake kon zijn. Ze begonnen zich te vervelen. “Waarom gaan wij niet naar het Imaxtheater?” stelde mama voor. “Ik
heb hier het programma; kies maar een film uit”. Na wat discussie viel de
keus op een film over bevers in Amerika. Ze namen de tram naar de stad, en
gelukkig waren er nog kaarten te koop. Het beeldscherm was enorm groot,
zodat zij het gevoel hadden zich tussen de bevers te bevinden.
Uiteraard zagen ze ook hoe de
bevers hun dammen maakten.
Met grote verwondering keken
ze hoe ze met hun knaagtanden
bomen velden, om ze dan door
het water naar de bouwplaats te
slepen. Als de dam eenmaal klaar
was, begonnen ze een burcht te
maken. Dat is een soort huis boven water, maar met de ingangen
onder water zodat het tegen
beren en andere vijanden beschermd was. “Knap, zeg!” vond Sam.
“Maar waarom maken ze een dam?” Anne snapte het niet helemaal. “Bevers
zijn goede zwemmers”, legde mama uit, “en hebben vrij diep water nodig.
Door een rivier af te dammen maken ze een soort stuwmeer en voelen ze zich
veiliger”. Toen papa later hun verhaal hoorde, had hij een vraag voor ze:
“Weten jullie hoe lang de grootste beverburcht is?” Sam deed een gok: “tien
meter?” “Lang niet in de buurt” lachte papa, “je zult het niet geloven, maar in
Canada hebben ze er vanuit een satelliet een ontdekt die 850 meter lang is!”
“Maar dat kan een stel bevers toch niet!” protesteerde Sam. “Neen, jongen,
dat schijnt het werk van generaties bevers te zijn. Misschien zijn ze er al
dertig jaar mee bezig en breiden ze hun burcht steeds verder uit”.
“Zijn er bevers in Nederland?” vroeg Anne benieuwd. “Gelukkig wel, maar alleen omdat ze vanuit andere landen hier naartoe gebracht zijn. Er zijn een
aantal plaatsen waar bevers te zien zijn: in Flevoland en in de Biesbosch bijvoorbeeld”. “Nou dat is wel iets voor volgend jaar”, vond mama. Die nacht
droomde Anne dat zij onder water zwom en in een beverburcht kwam. Sam
was van plan foto’s van bevers te maken als hij de kans kreeg!
C.T.
Afbeelding: http://animals.howstuffworks.com/mammals/beaver-dam.htm

Wist je dat?
Het Romeinse leger (2)
Soldaat zijn in het Romeinse leger was geen makkelijk baantje. Je moest veel
trainen en hard werken. Bij het vechten kon je gewond raken, of zelfs gedood
worden. De kans daarop werd zo klein mogelijk gehouden. De legerleiding bedacht de beste manier om oorlog te voeren. De soldaten kregen een heel goede uitrusting, die hen beschermde en waarmee ze het gevecht konden ingaan.
Alles was zo georganiseerd, dat de overwinning wel behaald moest worden;
met verlies van zo min mogelijk soldaten. Overal waar Paulus kwam, zag hij
hoe Romeinse soldaten leefden, samenwerkten, voor elkaar zorgden, hun
hoofdman gehoorzaamden. Hij dacht: hiervan kunnen we iets leren.
In die tijd was het voor gelovigen niet makkelijk. Andere mensen vonden hen
vreemd, en regeringen zagen hen als vijanden omdat ze Koning Jezus dienden.
Paulus schreef aan Timoteüs: “Deel in het lijden als een goed soldaat van
Christus Jezus” (1 Tim 2:3). Hij vond dat als Romeinse soldaten bereid waren
te lijden voor de keizer in Rome, christenen bereid moesten zijn te lijden
voor hun Koning in de hemel. Je kunt je verstoppen tot de moeilijkheden
voorbij zijn, maar volgens de Bijbel ben je dan een verliezer. God wil juist dat
je overwinnaar bent. En dat word je alleen als je er echt iets voor over hebt.
Zo laat je zien dat je Hem je volle vertrouwen geeft. God heeft je een
Hoofdman gegeven, die je leidt in de ‘strijd’: de Here Jezus. Hij geeft je alle
middelen (een ‘wapenrusting’) om de overwinning te behalen. Zelf ging Paulus
daarmee de strijd aan tegen zijn eigen ‘ik’, en de verleidingen om hem heen:
“We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid” (2 Kor
6:7). Geen zwaarden of geweren natuurlijk: “We vechten niet met wapens van
deze wereld” (2 Kor 10:3). Hij bedoelde het woord van God,
waarmee je je kunt verdedigen tegen alles wat tegen God en
het evangelie ingaat. Hij stond altijd ‘paraat’ om dat te doen
(in de verzen 4-6 zie je echte legertaal).
Paulus zei: “Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad” (Efez
6:13). Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting was het
schild. Daar zat een dierenvel op dat nat werd gehouden. Als
er dan een brandende pijl van de vijand op kwam, ging het
vuur uit. Paulus gebruikte dit beeld om te laten zien dat ons
geloof zo sterk moet zijn, dat we alle aanvallen daarop kunnen tegenhouden. Lees de verzen 14-17 maar eens voor meer beelden.
N.D.
Afbeelding: elibri.nl

Internet
Op schooltv.nl kun je een leuk filmpje over de bever zien: http://www.schooltv.nl/
beeldbank/clip/20091223_bever01
Op
http://www.youtube.com/watch?v=ct1qXWf4dUU
staat een filmpje van ‘het klokhuis’ over bevers in de
Biesbos.
En op http://www.digitaledierentuin.nl/zoet_water.htm
kun je horen wat voor een geluid een bever maakt.
Een leuk spel over de wapenrusting van God vind je op
http://www.bijbelspel.nl/php/index2.php

GOED OF FOUT ?
Geef bij de zinnen over wonderen van de natuur aan of ze goed of fout zijn.
Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je waar bevers vooral om bekend
zijn. Succes!
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De bever is het grootste knaagdier ter wereld.
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Bevers kunnen goed duiken en zwemmen.
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Bevers hebben een platte, geschubde staart.
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Bevers eten naast planten ook insecten.
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Bevers houden een winterslaap.
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Bevers wonen altijd in de buurt van water en bomen.
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Bevers zijn vooral overdag actief.
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Het hol van de bever noem je een burcht.
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De ingang van het hol ligt altijd onder water.
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Bevers krijgen 4 tot 6 jongen per keer.
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De grootste vijand van de Bever is de mens.
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In Nederland ligt de grootste beverburcht.
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De bever staat op de lijst van bedreigde dieren.
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