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

Samuel zalft Saul tot koning
Op een dag zei God tegen Samuel dat er een man bij hem op bezoek zou komen, die koning over Israël moest worden. Hij heette Saul en was met zijn
knecht op zoek naar een paar weggelopen ezelinnen. Saul was toen al drie dagen van huis. Hij moest en zou de ezelinnen vinden, want zij waren een kostbaar bezit. Maar op een gegeven moment bedacht hij dat zijn vader zich wel
ongerust moest maken. Daarom wilde hij zo snel mogelijk naar huis. En wie
weet waren de ezelinnen alweer terecht. In die tijd kon je niet even bellen of
een sms’je sturen. Maar zijn knecht wist dat er vlak bij een profeet woonde.
Hij zei: “Kom laten we eerst naar hem gaan, misschien kan hij ons helpen en
daarna gaan we snel naar huis”. Saul stribbelde wat tegen: “we hebben niets
wat we hem kunnen geven.” Ze dachten er niet aan dat Samuel helemaal geen
geschenk nodig had. Hij was de knecht van God en God zorgde voor hem. De
knecht van Saul had wat kleingeld, en zei: “Het is niet veel, maar genoeg om
onze eerbied en dankbaarheid te laten zien”. Zo kwamen ze bij Samuel. Die
wist, door wat God had gezegd, dat daar de toekomstige koning aan kwam.
Samuel was ontroerd, en onder de indruk. Wat was hij lang: wel een hoofd
groter dan alle andere mannen van het volk. Hij zag er ook heel sterk uit.
Wat zou het volk blij zijn met zo’n lange, knappe koning! Samuel nodigde hen
uit voor een maaltijd; dan konden ze de volgende dag naar huis. Want, zei hij,
de ezellinnen waren allang terecht, en zijn vader was nu inderdaad erg bezorgd om hem. Maar Samuel zei nog iets heel bijzonders: niet alleen de ezelinnen, maar heel Israël zou van Saul zijn. Saul begreep er niets van. De stam
Benjamin waar hij toe behoorde was de kleinste van Israël en zijn familie was
niet voornaam! Maar tijdens de maaltijd werd Saul als een heel voornaam iemand behandeld: hij kreeg het beste stuk vlees. De volgende dag stuurde
Samuel de knecht van Saul vast vooruit. Toen hij alleen met Saul was, zalfde
hij hem tot koning. Saul werd er verlegen van, en vertelde het aan niemand.
Samuel waarschuwde hem altijd precies te doen wat God zei, dan zou God bij
hem zijn en hem helpen om alle vijanden van het volk te verslaan. Bovendien
zou zijn zoon dan ook koning mogen worden. Zou hij een goede koning worden,
zou hij altijd gehoorzaam zijn? Dat lees je de volgende keer.
N.D.

Wonderen van de natuur

Otters

De zomervakantie was voorbij en Sam en Anne zaten weer op school. Omdat
hun hoofden nog vol waren van het voetbal in Brazilië, kregen alle leerlingen
projecten over dat land. Sam vond het geweldig, want hij mocht iets doen
over Zuid-Amerikaanse reuzenotters. Anne vond het ook leuk en koos voor
kolibries; want dan kon zij van zowel vogels als bloemen dingen uitzoeken.
Sam ontdekte dat de otters in Brazilië de grootste van hun soort zijn: tot
maar liefst twee meter van kop tot staart. Ze leven voornamelijk in langzaam
stromende visrijke rivieren. Meestal jagen in hun eentje, maar ook wel in
groepjes. Ze kunnen zich – met hun gestroomlijnd lichaam, krachtige staart
en zwemvliezen tot aan de toppen van
de vingers aan hun vier poten – heel
snel door het water verplaatsen. Hun
vacht is waterafstotend en houdt ze
warm en droog. Sam was onder de indruk van hoe hun neusgaten en ogen
onder water dichtgaan. Als de otter
weer boven water komt, blijven ogen, oren en neusgaten in één lijn net boven
water. Zij lijken op nijlpaarden, dacht hij.
Reuzenotters leven in familiegroepen. Ze graven een hol in de oever van een
rivier, onder boomwortels of een omgevallen boom. Hun jongen blijven na de
geboorte maar één maand in dat hol. Sam vond het jammer dat deze otters
door verstoring van hun leefgebied ernstig bedreigd worden. Men denkt dat
hun aantal in de vrije natuur tot een paar duizend geslonken is. De dichtstbijzijnde dierentuin waar je de reuzenotter kunt zien is Duisburg in Duitsland.
“Zijn er otters in Nederland?” vroeg Anne. “Ja, maar niet veel,” antwoordde
papa. “Sinds 1989 waren de visotters hier uitgestorven. Maar 2002 is er een
aantal in Overijssel uitgezet, en die doen het redelijk goed.” De laatste jaren
zijn op verschillenden plaatsen in Nederland en België weer otters waargenomen. “Waarom zijn ze toen uitgestorven?”, wilde Sam weten. “Ze gingen dood
omdat er steeds minder leefgebied voor hen overgebleven was. Het vervuilde
milieu deed hen geen goed en ook het verkeer eiste slachtoffers. Dat mag
niet weer gebeuren! Dus, of het over reuze, of gewone otters gaat: ze zijn in
gevaar. Laten we kijken of we iets kunnen doen om ze te helpen.” “Misschien
kunnen we op school een actie beginnen” opperde Anne. “Ja, dat is een goed
idee”, zeiden de anderen tegelijk.
C.T.
Afbeelding: itsnature.org

Wist je dat?
Dagelijks leven in de Bijbel

1. Inleiding

Vanaf nu gaan we kijken naar het leven van de mensen in de tijd van de Here
Jezus, met soms een uitstapje naar het Oude Testament. Wat deden ze zoal? Hoe was hun gezinsleven? Hoe zagen hun huizen eruit? Enzovoort.
In de eerste eeuw waren de Romeinen de baas in Israël. Maar het dagelijks
leven van de Joden verschilde van dat van de Romeinen. Het leven van de Joden werd bepaald door de voorschriften in de wet van Mozes en van hun leiders. Dat van de Romeinen door hun eerbied voor de keizer (die werd vereerd
als god) en hun dienst voor hem en het machtige Rijk waartoe zij behoorden.
Voor zowel Joden als Romeinen was de familie, vooral het gezin, heel belangrijk. In het Oude Testament hadden mannen vaak meerdere vrouwen, en soms
ook nog bijvrouwen. In het boek Koningen staat zelfs dat Salomo zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen had. Hoeveel kinderen zal hij
gehad hebben! Dat was heel anders bij Abraham; die had groot verdriet omdat zijn vrouw Sara maar geen kinderen kreeg. Hij wilde daarom zijn beste
knecht adopteren, zodat die zijn erfgenaam zou worden. De knecht zou dan
dezelfde rechten hebben als een eigen zoon, precies zoals het nu ook is.
Maar Sara schaamde zich omdat zij geen kinderen had, en liet daarom haar
slavin Hagar ook met Abraham trouwen. Als zij wel een zoon zou krijgen, dan
zou Sara hem beschouwen als haar zoon. Maar als Sara toch nog een zoon zou
krijgen, zou die de belangrijkste zijn. Helaas waren de vrouwen jaloers op
elkaar en kregen zij, toen beiden een zoon hadden, ruzie. Een man met meer
vrouwen is nooit goed; zo had God het ook nooit bedoeld, want Hij wilde dat
een man en een vrouw een eenheid zouden zijn. Zo begon het met Adam en
Eva, en zo was het bij de Joden in de eerste eeuw eigenlijk ook. Bij de Romeinen en andere volken dachten ze daar toch anders over. Zij hadden vaak een
wettige vrouw en nog een aantal andere vrouwen. Maar alleen de kinderen van
de wettige vrouw waren de erfgenamen, tenzij hij de andere kinderen adopteerde. Dat gebeurde als zijn wettige vrouw geen kinderen kreeg, of alleen
maar meisjes, of als hij zijn zonen maar domme jongens vond. Een Joods gezin was dankbaar en blij met elke baby die geboren werd. Jongens waren wel
belangrijker, maar meisjes werden met evenveel liefde verzorgd. Bij de Romeinen was dat anders. De vader kon de pasgeboren baby houden of weggeven. Meisjes en gehandicapte kinderen werden vaak weggeven. Dat kun je je
toch niet voorstellen? De volgende keer gaan we verder met waar het allemaal begint in het leven: de pasgeboren baby.
N.D.

Internet
Op deze sites kun je een leuk filmpje over de otter
bekijken: www.youtube.com/watch?v=xJkfZf8slGU en
www.schooltv.nl/video/de-europese-otter-een-echtezwemkampioen/#q=otter
Op animals.m0.timduru.org/view/otter vind je prachtige foto's van otters:
Wat weet je van de otter? Test je kennis op
www.canonopdracht.nl/dieren.html Je mag de ingevulde vragenlijst insturen.

GOED OF FOUT ?
Geef bij de zinnen over reuzenotters aan of ze goed of fout zijn. Als je het
helemaal goed gedaan hebt, lees je welke diersoort een reuzenotter is.
Succes!
goed
M

fout
B

1

De reuzenotter is de grootste ottersoort.
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De reuzenotter kan bijna 2 meter lang worden.
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De reuzenotter heeft een smalle,puntige kop.
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Reuzenotters eten voornamelijk vis.
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Ze hebben zwemvliezen en een sterke staart.
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Reuzenotters kunnen onder water ademen en zien.
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Reuzenotters leven alleen.
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Reuzenotters eten 3 tot 4 kilo vis per dag.
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Reuzenotters leven in holen.
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Reuzenotters zijn nachtdieren.
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Een vrouwtje krijgt gemiddeld 3 jongen per jaar.
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De jongen zijn blind en behaard bij hun geboorte.

G

V

13

Reuzenotters zijn geen bedreigde diersoort.
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