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

Gideon verslaat de Midianieten

Na de tekenen trok Gideon vol goede moed met een groot leger naar de Mi-

dianieten. Met God en een groot leger kon er immers niets mis gaan! Maar

God wilde dat hij alleen op Hem zou vertrouwen. Zo’n groot leger was hele-

maal niet nodig. Bovendien zouden de soldaten na een overwinning kunnen zeg-

gen: Geen wonder dat we gewonnen hebben, ons leger was zo sterk. “Stuur

alle bange mannen weg” zei God. Gideon vond dat niet leuk, maar dacht, ach

dat zijn er toch niet veel. Tot zijn schrik gingen er wel 22.000 weg. Oei, nu

had hij nog maar een leger van 10.000 mannen; kon hij daarmee de vijand

echt verslaan? Gideon geloofde dat het met Gods hulp zeker kon. Maar God

stelde hem nog een keer op de proef: “Gideon, je hebt nog te veel mannen, ga

naar de beek en laat de soldaten water drinken. Let goed op, hoe ze drinken.

Alleen de mannen die slurpen als een hond mogen mee om te vechten”. De

meeste soldaten maakten met hun handen een mooi kommetje en dronken

netjes. Maar 300 van hen slurpten als honden. Die koos God om Zijn werk te

doen, de anderen moesten naar huis. Gideon vertouwde wel op God, maar was

ook bezorgd. Zo’n klein leger en de Midianieten waren zo sterk. Hij kon er

niet van slapen. God gaf hem daarom nog een teken, zodat hij niet meer bang

zou zijn. In de nacht moest hij met zijn knecht stiekem naar het kamp van de

vijand gaan. Daar hoorde hij twee mannen ernstig praten. De één had een na-

re droom gehad. Hij had een gerstekoek het kamp zien binnenrollen. Die koek

kwam tegen de tent van een overste aan en de tent viel zomaar om. De ander

zei toen bang: “Dat is Gideon. God zorgt ervoor dat hij wint”. Toen was Gide-

on niet meer bang. Hij riep snel het leger bij elkaar en zei: “Iedereen neemt

een kruik en een trompet mee. We rennen tegelijk naar het kamp, blazen alle-

maal op de trompet en slaan de kruiken tegelijk stuk. Dan roept iedereen heel

hard: Voor de Here en voor Gideon!” Het was nog nacht en opeens hoorden de

Midianieten van alle kanten hard trompetgeschal en overal lawaai. Doordat

het donker was, konden ze niet goed zien wat er gebeurde. Het leek alsof er

duizenden soldaten om hen heen waren en alles in het kamp stuk sloegen. Ze

renden door elkaar en raakten in paniek. Zo won Gideon de strijd. Bleven de

Israëlieten nu God trouw? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur Sinaasappels

Het was zaterdag en papa was met Sam naar een voetbalwedstrijd. Mama

moest boodschappen doen en Anne ging mee. “Zoek een paar lekkere sinaas-

appels voor me uit, schat”, zei mama. “Mogen we van die rode hebben?” vroeg

Anne. “Ja, dat is goed”. De volgende ochtend bij het ontbijt kreeg ieder een

glas rode sinaasappelsap. “Lekker

zeg”, vond Sam. “En gezond ook”, zei

papa. Mama legde verder uit: “Ze

zitten vol vitamine C en die heb je

nodig om weerstand te hebben tegen

verkoudheid en andere aandoenin-

gen. Ze zeggen dat we vijf keer per

dag fruit of groente moeten eten om

fit te blijven”. “Dit is dan één van

mijn vijf voor vandaag”, zei Sam, die goed in de gaten had dat voetballen niet

gaat als je grieperig bent.

Anne wilde weten waar de rode sinaasappels vandaan kwamen. “Kijk naar het

etiketje!” “Zuid-Afrika! Daar zijn we geweest!”. “Maar sinaasappels komen

ook uit Spanje, net als Sinterklaas!” grapte Sam. “Oorspronkelijk kwamen ze

van nog verder weg.” Dat was papa. “Sinaasappel betekent China-appel en van-

daar brachten zeevaarders ze naar Europa. Ze worden nu in de meeste landen

rondom de Middellandse Zee gekweekt. Weten jullie waar die met het etiket

JAFFA vandaan komen?”

Als toetje bij het avondeten maakte Anne een vruchtensalade. Uiteraard

ontbraken stukjes sinaasappel niet. “Goed zo”, vond mama, ”met een beetje

yoghurt erbij – heerlijk!”

Vind jij sinaasappels lekker? Lust misschien je ook marmalade op je brood?

Dat is jam die van dik of dun gesneden sinaasappelschil wordt gemaakt. Zo

zie je hoe veel je kunt doen met deze vrucht. In de Bijbel lezen we nooit over

sinaasappels, maar wel over vruchten in het algemeen. In de hof van Eden

mochten Adam en Eva van allerlei vruchtbomen eten: “Hierbij geef Ik jullie

alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie

voedsel zijn” (Genesis 1:29). Slechts van de boom van de kennis van goed en

kwaad mochten ze niet eten (Genesis 2:16). Maar in het Koninkrijk van God

zal er de levensboom zijn, die elke maand een ander soort fruit levert

(Openbaring 22:2). Hoe zal dat smaken, denk je? C.T.

Afbeelding: best-wallpaper.net



Voedsel in Israël 7. olijven

Vinden jullie olijven ook zo lekker? Ze zijn heel gezond en voedzaam.

De olijfboom is één van de oudste bomen die we kennen. In Genesis lezen we

dat Noach na de vloed een duif uit de ark laat en dat ze terug komt met een

jong olijfblad in haar snavel. Dat is een typisch kenmerk van de olijfboom: na

een vloed of brand komt hij als één van de eerste bomen weer tot leven.

Een olijfboom groeit heel langzaam en kan wel 700

jaar oud worden. Hij doet alles op zijn gemak. Pas

in het tiende jaar komen er voor het eerst enkele

vruchten aan. Elk jaar worden het er dan meer en

pas als de boom 40 jaar oud is, zit hij helemaal vol

vruchten; tot wel 250 kilo! Het oogsten gebeurt in

september of oktober. Vroeger schudde men heel

hard aan de boom en dan vielen de vruchten er wel

uit. Tegenwoordig gebruikt men plukmachines, die geen olijf in de boom laten

zitten. Dat is heel erg voor de arme mensen. Zij mochten altijd de bovenste

vruchten uit de bomen halen, zoals in de wet van Mozes staat: “En wanneer u

bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel

alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.”

De meeste olijven werden gebruikt om olie van te maken. De heilige zalfolie,

olie om de huid mee in te smeren, olie om wonden te verzorgen, lampenolie of

olie voor het bereiden van voedsel. De olijven werden eerst gedroogd en

daarna bleven ze nog 14 dagen op een hoop liggen. Ze gingen dan gisten, waar-

door er meer sap in de olijven kwam en dus meer olie. Na het gisten werden

de olijven vermorzeld in een olijvenmolen met twee zware maalstenen. Die

lagen die niet plat op elkaar, zoals in een graanmo-

len. De onderste was groot en plat, vaak zo groot

als een eettafel, de bovenste stond rechtop op de

onderste steen. De boer moest die bovenste steen

rondduwen, wat heel zwaar werk was. Rijke mensen

hadden daar dieren voor, meestal een os. De olij-

ven werden dan een soort pap. Die pap werd in een

bak gelegd, met enkele zware stenen erop. Zo werd de olie eruit geperst. Via

een gootje werd de olie opgevangen. De pulp die overbleef werd gebruikt als

brandstof. Er ging dus niets van deze kostbare vrucht verloren! N.D.

Wist je dat?

Afbeeldingen: wikipedia



Op deze site kun je een reportage zien over hoe olijven geplukt en verwerkt worden

http://www.olijfolie-kreta.com/olijfolie-fotos2.html

Veel leuke informatie over sinaasappels vind je op

http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?

nummer=IN81&tree=IN81

Je hebt vast nog nooit een filmpje over Gideon gezien!

Kijk dan maar eens op

http://www.holyhome.nl/Gideons%20Little%20Army%20Dutch.pdf
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GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over het leven van Gideon aan of ze goed of fout zijn. Als

je het helemaal goed gedaan hebt, komt er een zin uit. Succes!

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….

goed fout

1 Om het volk te leiden gaf God het volk Richters. D V

2 Gideon was een van die Richters. E O

3 De Kanaänieten roofden het land leeg. L H

4 Gideon had een geheime plek waar druiven groeiden. G E

5 Gideon sprak op de geheime plek met een Engel. R S

6 Gideon krijgt 3 tekens dat God met hem is. A E

7 Gideon verzamelt een leger van 32.000 man. I A

8 500 mannen die water slurpten bleven over. T S

9 Alle mannen kregen een hoorn,kruik en een speer. M V

10 De vijand dacht dat ze met duizenden waren. R A

11 De vijand sloeg op de vlucht,ook de vorsten. E N

12 In de tijd van Gideon had het volk 50 jaar rust. S D

13 Na Gideon ging het volk weer de afgoden dienen. E A


