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

David in het huis van koning Saul

Na het verslaan van de reus Goliath ging David bij koning Saul wonen. Van on-

bekende herder was hij opeens een beroemde held geworden. Een vriend van

kroonprins Jonathan; lieveling van allen aan het hof en van het hele volk. Elke

oorlog won hij. De vrouwen zongen, toen hij weer van een slag met de Filistij-

nen terug kwam: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tien-

duizenden”. De koning werd heel jaloers en boos. Hoe durfde die vrouwen dat

te zingen? Hij was de koning, David niet! Zou hij straks koning worden? Nee,

dat nooit! Jonathan moest hem opvolgen. David moest zo snel mogelijk dood.

Wat dom van Saul. Hij wist toch wat Samuel gezegd had? Daar dacht Saul

niet meer aan. Zijn liefde voor David was veranderd in haat. Toen David op

een dag voor hem op de harp speelde, kon hij zich niet meer inhouden en

wierp zijn speer naar hem. Maar David had het in de gaten, en sprong snel

opzij. Saul probeerde het nog een keer. Maar God zorgde ervoor dat David

niet geraakt werd. Toen bedacht Saul een list: ‘Weet je wat? Ik maak hem

officier van het leger. Dan moet hij vooraan vechten, en zal hij vast snel

sneuvelen. Natuurlijk gebeurde dat niet. God beschermde David, want hij

moest koning worden! En wat God zegt gebeurt altijd.

Saul had ook beloofd dat de man die Goliath zou verslaan met zijn dochter

Michal mocht trouwen. David was niet rijk en kon geen bruidschat betalen.

Saul bedacht toen weer een gemeen plannetje: David hoefde niets te betalen,

maar moest 100 Filistijnen verslaan. Dat zou hem nooit lukken. De Filistijnen

zouden hem vast en zeker doden. Dan was hij van David af, en had Saul het

niet zelf gedaan. Niemand zou dan boos op Saul zijn. David wilde het wel

doen. Hij was niet bang, want hij vertrouwde op Gods hulp. Natuurlijk won hij,

en daarna kon hij met Michal trouwen. Saul werd steeds banger voor David en

sprak kwaad over hem bij Jonathan en zijn hovelingen. Maar niemand geloof-

de Saul. Jonathan kwam zelfs voor zijn vriend op. Saul leek naar hem te luis-

teren: even deed hij aardig tegen David. Maar toen hij weer eens voor hem op

de harp speelde, wierp Saul met alle kracht een speer, die David maar net

miste en in de muur vast bleef zitten. David vluchtte snel naar zijn huis.

Werd hij daar toen gevangen genomen? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Jij en de BijBel



Wonderen van de natuur De kokosnoot

Sam was vroeg wakker. Hij had een specht gehoord die op een tak aan het

timmeren was. Hij keek uit het raam en zag een laagje sneeuw liggen. Enkele

mezen zaten op de pinda's en de vetbollen, en die lekkernijen zouden dus wel

gauw op zijn. “We hebben meer vogelvoer nodig” zei hij tegen mama, die het

ontbijt klaarmaakte. “Wat denk je van een

kokosnoot? Die lusten pimpelmezen graag.”

“Goed idee. Als we die in twee helften za-

gen, kunnen de mezen makkelijk bij het

vruchtvlees”, dacht Sam hardop. Hij vroeg

het aan papa, die meteen aan de slag ging.

“Weet je wat we doen?” – bedacht mama –

“De ene helft hangen we op, en uit de andere helft halen we het vruchtvlees

en stoppen die vol met zaden en noten. Dan kunnen er veel meer vogels uit

eten. En van dat vruchtvlees maak ik geraspte kokos voor lekkere koeken.”

Die middag mengden Sam en Anne zaden, noten, rozijnen, havermout en kaas

in een kom. Daar goot mama gesmolten vet overheen, waarna ze alles flink

roerde. Daarna stopte ze de brij in één van de halve kokosnoten. “Die gaat

de koelkast in om hard te worden”, zei ze. Eenmaal opgehangen, trokken de

twee kokoshelften veel belangstelling van de vogels. “Dat krachtvoer is on-

misbaar voor de vogels, nu het zo koud is”, schoolmeesterde papa.

Anne vond de pimpelmezen zo schattig, maar zij had ook iets over kokosno-

ten te vertellen. “Vorige week hebben wij muziek met lege kokosnoten ge-

maakt! Als je ze tegen elkaar slaat, dan klinkt dat als paardenhoeven!”

“Ja, de kokospalm is heel bijzonder,” zei papa. “ Weet je, je kunt elk deel van

de boom gebruiken. In de tropen waar deze palmen groeien, gebruiken ze de

stam om kleine bruggen en hutten te bouwen. En de grote bladeren dienen

als dak. Van de harige houten buitenkanten, de bolsters, worden touwen,

matten en zakken gemaakt.” Mama kwam met nog meer interessante weet-

jes: “als de noten nog groen zijn, kun je het kokoswater er uit halen – dat is

heel lekker – maar wanneer de noten rijp zijn,

komt er melk uit!”

De Bijbel spreekt niet over kokospalmen, er is

daar wel een heel mooie vergelijking van mensen

die God liefhebben met palmen: “De rechtvaardi-

gen groeien op als een palm” (Psalm 92:13). C.T.



Het dagelijks leven in de Bijbel 8. Wonen in tenten

Weet jij wat nomaden zijn? Dat zijn mensen die met hun vee rondtrekken.

Daarom wonen ze in tenten. Ook nu leven er nog verschillende volken zo.

Abraham woonde eerst in een huis in een stad. Toen God hem vroeg naar het

land te gaan dat Hij uitgekozen had, ging hij met alles wat hij had op weg. Hij

had veel vee, en moest steeds een plekje zoeken waar de dieren vers gras of

ander groen hadden. Hij woonde daarom ook in tenten. Zijn nakomelingen, het

volk Israël, leefde zelfs 40 jaar in tenten in de woestijn. Als ze ergens ble-

ven overnachten, ging dat altijd heel netjes. Elke stam kreeg een eigen plek-

je, zodat iedereen wist waar zijn tent kon staan.

Zo’n tent zag er wat anders uit dan de mooie bungalowtenten met alle luxe

van nu. Ze waren eenvoudig en moesten heel makkelijk op te bouwen en af te

breken zijn. Er werd alleen in geslapen en soms gegeten; verder werd alles

buiten gedaan. Ze hoefden daarom ook niet echt luxe te zijn. Van geitenhaar

werden lange lappen geweven. Geitenhaar is stevig en waterdicht. Ze gebruik-

ten haren van donkere geiten. Donkere lappen houden het binnen koeler dan

lichte. Aan de randen en in het midden werden houten ringen vastgenaaid.

Met stokken door die ringen kon de tent dan overeind gehouden worden. Ze

hadden dat heel slim bedacht. In het midden gebruikten ze langere stokken,

en zo kreeg de tent de vorm zoals we die nog altijd kennen. De tent kon hele-

maal dichtgemaakt worden. Dat werd niet

altijd gedaan; alleen voor de nacht, of als

ze ergens langer bleven. Er werden zelfs

met doeken twee ‘kamers' in gemaakt: een

open voortent voor bezoekers, en een ge-

sloten deel voor de vrouwen – want zij

mochten niet bij bezoekers blijven. Alleen

het hoofd van het gezin mocht in het vrou-

wen gedeelte komen, verder geen enkele man. De vrouwen konden in het vrou-

wengedeelte wel horen wat er gezegd werd. Natuurlijk waren ze nieuwsgierig,

en probeerden ze af te luisteren wat de mannen zeiden. Zo hoorde de oude

Sara, die achter het tentdoek stond, een engel zeggen dat zij een kind zou

krijgen. Een tent kon heel makkelijk wat groter gemaakt worden, door er een

nieuwe lap bij te maken. Als een stuk versleten was, werd dat snel vervangen.

Sommige tenten waren daardoor net mooie bonte lappendekens. N.D.

Wist je dat?

Afbeelding: theexercise.com



Vogelvoer maken is leuk, maar hak nooit zelf een ko-

kosnoot doormidden. Zie wat je zelf kunt maken op:

www.kidsproof.nl/Utrecht/blog/Zelf-vogelvoer-

maken-met-kinderen-vetbolletje-pindas-rijgen

Hier kun je zien hoe je vogelvoer maakt:

www.schooltv.nl/video/vogels-helpen-in-de-winter-op

-wat-voor-manieren-kun-je-vogels-in-de-winter-

helpen/#q=vogels

en: www.schooltv.nl/video/vetbollen-voor-vogels-hoe-maak-je-vetbollen/#q=vogels
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Woordzoeker Kokos

Zoek de woorden hier onder op en streep ze door in de woordzoeker. Van de

letters die overblijven kun je een woord maken. Succes!

Aap Klapper Kokospalm Suiker

Blad Koken Kokoswater Touwen

Bruggen Kokosmelk Matten Vezels

Hutten Kokosolie Noot Zak


