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

God geeft Jericho aan de Israëlieten

Rachab had de spionnen naar het platte dak van haar huis gebracht en ver-

stopt onder vlasstoppels. Dat was heel dapper van haar; want als de soldaten

hen zouden vinden, zou zij ook gevangen genomen worden. Ze had tegen de

soldaten gezegd dat de spionnen allang weg waren en dat ze snel moesten

gaan zoeken. Ze geloofden haar en renden de kant op die Rachab hen wees.

Toen zei ze iets heel bijzonders tegen de spionnen: “Ik weet dat God jullie

dit land zal geven. Alle mensen in Kanaän zijn doodsbang, iedereen weet wat

jullie God allemaal gedaan heeft. Daarom help ik jullie, maar willen jullie ook

mij helpen en mij en mijn familie geen kwaad doen als Jericho veroverd

wordt?” Ze luisterden verbaasd. Deze heidense vrouw geloofde in de God van

Israël. Daarom had zij hen gered! Rachab wist ook hoe ze veilig de stad uit

konden komen. Omdat haar huis op de muur stond, kon zij de mannen met een

touw uit haar raam laten zakken. Ze gebruikte hiervoor een rood koord. De

spionnen zeiden tegen haar, dat ze dat koord moest laten hangen. Dan zou,

als ze de stad kwamen veroveren, niemand haar kwaad doen. Rachab geloofde

hen en liet het koord hangen.

De spionnen vertelden Jozua en het volk wat er was gebeurd. Iedereen was

dankbaar en wist nu zeker dat God hen het land zou geven. Niet lang daarna

ging het volk op weg naar Jericho. Ze hoefden niet eens te vechten, want God

had gezegd: “Jullie moeten gelovig doen wat Ik zeg. Jullie moeten zes dagen

achter elkaar om de stad heen lopen. Voorop priesters met de ark, daarach-

ter zeven priesters met ramshorens, daarachter alle mannen die kunnen

vechten, en daarachter de rest van het volk. Niemand mag praten, de pries-

ters moeten wel op de horens blazen. Op de zevende dag moeten jullie zeven

keer om de stad gaan en bij de zevende keer moeten jullie juichen; dan zal de

muur van de stad instorten”. Het hele volk deed precies wat God had gezegd.

In Jericho begrepen ze er niets van. Wat deden die Israëlieten toch? Hoe

dachten ze de stad in te kunnen komen? Maar op de zevende dag stortte de

muur zomaar in. Behalve het stukje met het huis van Rachab. Zij en haar fa-

milie kwamen niet om en gingen bij de Israëlieten wonen. Ging de volgende

stad ook zo makkelijk? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Gebroken arm

Afbeeldingen: links: xray-guides.blogspot.com; rechts: elijahadrielleezra.blogspot.com

Sam had een nieuw vriendje op school. Hij heette Theo. Theo was dol op fiet-

sen, en vroeg aan Sam of hij tochtjes met hem wilde maken. Dat leek Sam wel

leuk, al was zijn fiets al wat ouder. Zeker vergeleken met het mooie karretje

met versnellingen van Theo!

Op een zaterdagochtend fietsten zij naar het zwembad in een ander dorp.

Daar hadden zij veel plezier, vooral op de waterglijbanen. Maar op weg naar

huis gebeurde er iets heel naars. Het had geregend, en de weg was nat. Sam

probeerde Theo bij te houden, maar raakte met zijn voorwiel het achterwiel

van Theo’s fiets. Sam viel heel hard op het natte wegdek, en voelde meteen

veel pijn in zijn arm. Theo hielp hem weer overeind, maar het lukte Sam niet

verder te rijden.

Gelukkig had een mevrouw aan de overkant gezien wat er was gebeurd. “Kom

maar even binnen, jongens. Dan maak ik een lekker kopje thee voor jullie. Sam

voelde zich misselijk van de pijn, en de mevrouw maakte het hem zo makkelijk

mogelijk. Ze belde zijn ouders, en binnen een kwartiertje waren ze er.

Sam moest eerst naar de dokterspost in het zieken-

huis. De dokter dacht dat er een bot gebroken was,

en zei dat er beter een röntgenfoto gemaakt kon

worden. Samen met zijn moeder ging hij met een

briefje van de dokter naar de

röntgenafdeling. Toen de foto

klaar was, zag de dokter dat er niet één, maar twee bot-

ten gebroken waren. Dus moesten ze naar de gipsafde-

ling, waar een dokter eerst de botten goed tegen elkaar

zette. Daarna deed een zuster er verband met gips om-

heen. Toen mocht hij weer naar huis, waar Anne en Theo de eersten waren,

die op zijn gipsarm mochten schrijven! Na zes weken mocht het gips er af. Op

een nieuwe foto was te zien dat de botten weer netjes aan elkaar gegroeid

waren. En de dokter vond dat Sam zijn arm wel weer mocht gebruiken.

“Hoe kan mijn arm vanzelf beter worden?” vroeg Sam aan mama. “Nou, dat is

een wonder, Sam. God heeft ons lichaam zo gemaakt, dat als er een deel be-

schadigd is alle andere delen in actie komen om het te herstellen. En dat

hoort ook onder de mensen te zijn, vindt je niet?” Sam dacht aan de lieve

mevrouw die hem geholpen had. Hij besloot haar wat lekkers te brengen om

haar te bedanken. C.T.



Voedsel in Israël 2. graansoorten

God beloofde de Israëlieten een mooi, vruchtbaar land. Een land van: “tarwe

en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen, een land van olij-

ven en honing” (Deut 8:8). Iedereen zou daar een eigen stuk van krijgen, om

koren te verbouwen, en een wijnstok en olijfbomen te planten. Na de verove-

ring werd het land onder 11 stammen verdeeld. Elf? Jacob had toch twaalf

zonen? Ja, maar de Levieten kregen geen deel. En toch hadden ook zij altijd

genoeg te eten. Weet je waarom? Lees Numeri 18:20 en 21 maar eens.

Je hebt de indeling van het land vast wel eens op een kaart gezien. Elke stam

bestond uit veel families. Het land van een stam werd door loting onder die

families verdeeld. Het was eerst goed onderzocht en verdeeld in goede en

minder goede. Elke familie kreeg van beide wat; zo kwam er geen ruzie.

De Bijbel noemt vier graansoorten die de Israëlieten verbouwden: tarwe,

spelt, gerst en gierst. Tegenwoordig verbou-

wen ze ook rogge. Tarwe is één van de oud-

ste graansoorten. Zo vond men tarwekorrels

tussen de stenen van een piramide in Egypte,

waarvoor men een leuke naam bedacht: mum-

mietarwe. Vroeger werd in Kanaän zoveel

tarwe verbouwd, dat er teveel was voor de

inwoners. Dat werd dan aan buurlanden verkocht. Salomo gaf tarwe aan Hi-

ram in Fenicië, in ruil voor bouwmateriaal voor de tempel. Graansoorten groei-

en niet tegelijk. Dat was heel belangrijk, want als de tarweoogst mislukte was

snel daarna de gerst rijp. Tarwe wordt gezaaid in november of december. De

oogst begint al in mei. De gersteoogst is een paar weken later. Spelt en

gierst zijn enkele maanden daarna rijp.

Van de versgeoogste tarwe bakte men de broden voor het Pinksteroffer: de

eerstelingen, omdat tarwe als eerste van alle granen rijp was. Gerst werd

vooral gebruikt als voedsel voor dieren en brood voor de armen. Maar als de

tarweoogst mislukte, wilden ook de rijken maar wat graag gerstebrood eten.

Op een dag kreeg de Here Jezus medelijden met mensen die al de hele dag

naar Hem luisterden. Hij wist dat ze honger hadden. Het waren wel 5000

mannen, en dan nog al hun vrouwen en kinderen. Er waren maar vijf gerste-

broden en twee visjes. Maar de Here Jezus zorgde ervoor dat iedereen ge-

noeg had; er bleven zelfs 12 korven met brokken gerstebrood over. N.D.

Wist je dat?



Op http://www.holyhome.nl/Joshua%20Takes%20Charge%20Dutch.pdf kun je het

hele verhaal over de val van de stad Jericho zien.

Schooltv heeft een filmpje over een botbreuken:

h t t p : / / w w w . s c h o o l t v . n l / b e e l d b a n k /

clip/20021104_ehbo09

Als je iemand moet helpen die een arm gebroken heeft,

kun je op deze site zien hoe je een mitella moet aanleg-

gen http://www.youtube.com/watch?v=Sjz870KiSmY
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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!

bergen jozua moed stadsmuur

dak kanaan poort twee

jericho koord rachab venster

jordaan land schuilen verkennen


