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

David wordt tot koning gezalfd
Samuel was nog steeds verdrietig omdat Saul geen koning meer mocht zijn.
En nu had God ook nog gezegd dat hij naar Bethlehem moest gaan. Daar
woonde een man, Isaï, die zeven zonen had. Eén van die zonen had God uitgekozen om koning te worden. God wist dat deze jongen Hem liefhad. Hij was
schaapherder en zorgde heel goed voor zijn schapen. Als er één verdwaald
was, ging hij nooit slapen voordat hij het schaap weer gevonden had. Hij was
nooit bang voor de wilde dieren. Zodra een schaap aangevallen werd redde hij
het. Zijn eigen leven vond hij minder belangrijk dan dat van zijn schapen. God
wist dat deze jongen goed voor het volk zou zorgen en een goede herder voor
hen zou zijn. Maar Samuel was bang voor wat Saul zou zeggen als hij een
nieuwe koning ging zalven. Saul was zo snel boos en jaloers, en misschien
doodde hij hem wel. Maar God zei, dat hij niet bang hoefde te zijn. Samuel
ging namelijk regelmatig naar een plaats, om er samen met de oudsten daar
een offer te brengen. Dit keer moest hij in Bethlehem een kalf gaan offeren.
Dat zou Saul heel gewoon vinden. Samuel moest ook Isaï met al zijn zonen
uitnodigen. Toen Samuel de oudste zoon zag, dacht hij: ‘o wat een knappe grote man is dat! Die wordt vast de nieuwe koning’. Maar God zei: ‘nee hij is het
niet. Jij kijkt naar hoe iemand eruit ziet, Ik kijk naar zijn hart’. Toen kwam
de tweede, maar ook die was het niet. Isaï riep steeds zijn volgende zoon;
maar steeds zei God: ‘nee hij is het niet’. Na de zesde en laatste snapte Samuel er niets meer van, en vroeg: ‘Heb je misschien nog een zoon?’ Isaï zei:
‘O, ik heb er nog eentje, hij heet David, maar hij is bij de schapen. Hij is nog
te jong om hier bij het offerfeest te zijn.. Maar Samuel wilde niet gaan eten
voordat David er ook bij was. Snel werd hij gehaald. Toen Samuel hem zag,
wist hij niet goed wat hij van hem denken moest. David was nog zo jong, en
hij had rood haar. Deze jongen kon God toch niet bedoelen? In die tijd vonden ze mensen met rood haar een beetje vreemd. Maar God zei: ‘Deze is het,
deze jongen heb ik uitgekozen. Hem moet je zalven tot koning’. Zo werd David tot koning gezalfd, terwijl al zijn broers toekeken. Maar David moest geduld hebben. Saul was nog altijd koning, en hij werd jaloers op David. Wat
Saul toen deed lees je de volgende keer.
N.D.

Wonderen van de natuur

Geisers

Op een warme zomerdag lagen Sam en Anne in de tuin te luieren. Opeens ging
de deurbel en mama ging open doen. Daar stond Pieter, een oude vriend van
papa. “Da's een verrassing, kom binnen”, nodigde mama hem uit. “Wil je iets
drinken?” “Een glas water graag.” Na wat gedronken te hebben, gingen ze
naar de tuin. Omdat papa nog niet van zijn werk was thuisgekomen, vroeg Pieter: “Zal ik jullie iets over mijn vakantie vertellen?” De kinderen waren wel
nieuwsgierig. “Ik ben een week naar IJsland geweest. Weten jullie waar dat
ligt?” Sam dacht ergens in de buurt van het Noordpoolgebied. “Ja, niet zo ver
daar vandaan, tussen Noorwegen en Groenland.”
Pieter pakte zijn tablet en liet wat foto’s zien. Wat opviel was hoe rustig het
eiland is, en hoe weinig mensen er
wonen. Je ziet er bijna geen bomen,
want de meeste zijn in de loop van
de eeuwen om hun hout gekapt.
Prachtig zijn de vele bergen met
hun gletsjers. Maar het meest indrukwekkend vonden Sam en Anne
de warmwaterbronnen. Vele toeristen stonden achter hekken dit fenomeen van de ‘geisers’ te bewonderen en te fotograferen. Anne vond het prachtig, maar vroeg zich af hoe
het kan dat er om de haverklap grote kolommen heet water ‘ontploffen’. Pieter legde uit: “Weet je, het oppervlak van onze aardbol rust op een aantal
platen die van tijd tot tijd wat verschuiven. Dat geeft het kokend water diep
in de aarde de kans om te ontsnappen, en dan krijgen we die ‘geisers’”.
De IJslanders weten goed raad met hun ‘geisers’. Ze gebruiken die voor warm
water en centrale verwarming. Er zijn ook verwarmde buitenbaden. “Cool!”
vond Sam. “Eigenlijk niet!”, kwam het antwoord. “IJsland is een ’hot spot’ met
veel vulkanen, die zo actief zijn dat er een dagelijkse vulkaanvoorspelling is!
Meestal gaat het om kleine uitbarstingen, maar het kan zo hevig tekeer gaan
dat een totaal nieuw stuk land uit de zee tevoorschijn komt!”. “Stel je voor,
een heel nieuw Waddeneiland!” zei mama. “Dat lijkt mij onwaarschijnlijk,”
vond Pieter. “Wanneer Jezus komt, zullen er nog grotere veranderingen op
aarde komen. Het klinkt ongelooflijk, maar de Bijbel zegt dat er dan geen
hoge bergen en diepe dalen meer zullen zijn”, zei papa die intussen was thuisgekomen en erbij was komen zitten.
C.T.
Afbeeldingen: James Pearson

Wist je dat?
Dagelijks leven in de Bijbel

5. Het huwelijk

In het Oude Testament hadden veel mannen meer dan één vrouw. Je kent
vast wel het verhaal van Jakob: hij had twee vrouwen en ook nog twee slavinnen als vrouw. Later mocht dat niet meer.
Jonge mensen konden niet zomaar iemand uitkiezen om mee te trouwen, dat
deden de ouders voor hen. Als de kinderen nog klein waren, dachten de ouders al na over met wie ze zouden gaan trouwen. Meisjes werden vaak al op
hun twaalfde jaar uitgehuwelijkt. Nu is dat anders, en mogen jonge mensen
zelf iemand kiezen. Maar alleen als de ouders het met hun keus eens zijn.
De eerste stap was, en is ook nu nog, een verloving of ondertrouw. Vanaf dat
moment hoort het paar bij elkaar. Een verloving uitmaken was, en is ook nu
nog, hetzelfde als scheiden. Op het verlovingsfeest werd een huwelijkscontract opgesteld. De bruidegom ondertekende
die met getuigen. Er werd afgesproken welke
bruidsschat hij moest geven aan de vader van
de bruid. Zij kreeg op die dag vaak een mooie
ketting met 10 penningen eraan. In een gelijkenis van Jezus was de bruid later zo’n penning
kwijtgeraakt, en ze zocht net zolang tot ze die
weer had gevonden. De aanstaande bruid ging
soms al bij de schoonfamilie wonen, om alles
klaar te maken voor het feest en haar nieuwe
huishouding. Ze kreeg een jaar de tijd om haar uitzet (kleding en sieraden) in
orde te maken. De bruidegom zat ook niet stil. Zijn taak was het bruiloftsfeest voor te bereiden, en eventueel een nieuwe woning te bouwen. De dag
voor de bruiloft was de bruid in de woning van haar ouders. Ze nam een bad,
waarna ze werd gezalfd met lekker ruikende oliën. Daarna trok ze de mooiste
kleren aan, die speciaal voor de bruiloft waren gemaakt. Ook haar vriendinnen
trokken de mooiste kleren aan. De bruidegom nam ook een bad, en trok zijn
mooie bruiloftskleren aan. Zijn vrienden kwamen hem halen, en samen trokken
ze ’s avonds in optocht naar het huis van de bruid. Fakkels en olielampen verlichtten de stoet, en zijn vrienden zongen en riepen dat de bruidegom er aan
kwam. Met de bruid in hun midden ging de vrolijke stoet dan naar een feestzaal. De vader van de bruidegom, of een andere voorname man, sloot het huwelijk. Daarna was er een groot feestmaal, waar het bruidspaar de ereplaats
kreeg. De bruiloft duurde soms wel een hele week!
N.D.
Afbeelding: pinterest.com (?)

Internet
Heb je nog nooit een geiser gezien? Kijk dan eens op
http://www.schooltv.nl/video/geisers-en-vulkanen-inijsland-gevaarlijk-maar-ook-handig/
Wil je horen hoeveel herrie een geiser maakt? Ga naar
https://www.youtube.com/watch?v=mcdzzOKANIQ
Vulkanisme houdt verband met bewegende aardplaten.
Op http://www.schooltv.nl/no_cache/video/
crid/20060208_vulkaan01 kun je daar meer over zien.

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 een moeilijk woord voor warmwaterbron. Succes!
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IJsland ligt tussen Noorwegen en Groenland.
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De hoofdstad van IJsland is Keflavik.
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Op IJsland staan veel verschillende bomen.
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IJsland staat bekend om de warmwaterbronnen.
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De naam geiser komt van Geysir.
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Geysir is de bekendste geiser van IJsland.
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Er zijn 8 grote geisergebieden op de aarde.
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Op dit moment is de Strokkur als enige zeer actief.
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Het water spuit tot wel 20 meter hoog.
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Elk jaar komen er wel 500.000 toeristen kijken.
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Op IJsland zijn veel actieve vulkanen.
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IJslanders stammen af van de eskimo’s.

A

H

13

De munteenheid op IJsland is de euro.

R

E

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….
Nr 2015-3

