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De opstand van Absalom

Absalom was heel gemeen en oneerlijk. Hij was helemaal niet van plan om een

offer in Hebron te gaan brengen. Hij kwam in opstand tegen zijn vader David,

want hij wilde koning worden. Overal had hij zijn dienaren heen gestuurd, om

het volk te vertellen dat hij koning zou worden. Het zou een groot feest wor-

den. Zijn dienaren moesten tegen de mensen zeggen: “Er zal op de hoorn ge-

blazen worden en dan moeten jullie allemaal roepen: Absalom is koning!”. Alles

ging zoals Absalom het geregeld had. Toen de hoorns klonken, juichte een

groot deel van het volk; maar niet iedereen: sommigen bleven koning David

trouw. In het paleis was er paniek: er was een revolutie uitgebroken. Dit zou

zomaar een burgeroorlog kunnen worden. Wat moest David nu doen? Hij kon

het beste maar vluchten, en wel zo snel mogelijk. In grote haast verliet hij

met zijn gezin en de mensen die hem trouw bleven het paleis en de stad.

Vluchten voor zijn eigen zoon, wat vreselijk! De priesters Zadok en Abjathar

kwamen bij hem met de Ark. O, wat zou David die Ark toch graag bij zich

houden. Wat een troost zou dit teken van Gods aanwezigheid voor hem zijn.

Maar hij wist niet wat God van plan was. Hoelang zou hij moeten zwerven, en

zou hij ooit weer in Jeruzalem terug komen? Daarom wilde hij de Ark toch

niet meenemen. Nee, de Ark moest in Jeruzalem staan, en hij zelf moest ge-

woon op God vertrouwen. Daarom zei hij: “Breng de Ark snel terug. Als God

het wil, zal hij mij terugbrengen en dan zal ik Zijn Ark en Zijn woning weer

zien”. Zadok was hogepriester en profeet, en David wilde daarom dat hij ook

in Jeruzalem bleef - dan kon hij de Here om raad vragen. De zonen van Zadok

konden die naar David overbrengen. David herinnerde zich de woorden van de

profeet Natan: “Het zwaard zal van uw huis niet wijken en oneer zal uw deel

zijn”. Hij had ook gemeen gedaan: hij had Uria bedrogen en hem laten doden;

nu werd hij zelf bedrogen. Gods woord kwam uit. De ellende werd nog erger.

Hij hoorde dat Achitofel, zijn belangrijkste raadsman, naar Absalom was ge-

gaan. Achitofel was een heel wijs man. Hij gaf altijd goede raad, en iedereen

luisterde naar hem. Ook nu wist David dat hij op de Here kon vertrouwen. Hij

bad: “O Here, zorg toch dat de raad van Achtitofel niet opgevolgd wordt”.

Verhoorde de Here zijn gebed? Dat lees je de volgende keer.

Jij en de BijBel

Nel Davids



Wonderen van de natuur De zon

Oom Ben is boer. Hij woont met tante Inge in Drenthe. Sam en Anne gaan in

de vakanties graag naar hen toe. Ze wonen dan met hun vader en moeder in

een caravan achter de boerderij. 's Ochtends worden ze wakker door loei-

ende koeien, die langs de caravan lopen om gemolken worden. In de zomer

zijn ze al heel vroeg wakker, omdat de zon dan zo vroeg op gaat en de haan

dat nooit ongemerkt voorbij laat gaan! Hij kraait dan alsof zijn leven ervan

afhangt. Nee, dan komt er van uitslapen niet veel...

Oom Henk heeft het heel druk, maar af en toe komt hij even bij hen staan.

Soms mogen ze hem een beetje helpen. Het liefst maken ze een waterballet

bij het spoelen van de melktanks. Dan vraagt hij steevast aan Sam en Anne

of zij het leuk vinden. Ja, knikken ze dan. “Maar Oom Ben waarom...?" en

dan barsten de vragen los.

Eens hadden zij het over de zon. "Wie heeft de zon gemaakt?", vroeg Anne.

"Nou, dat weet je toch wel", antwoordde

oom Ben. "Wie heeft alles gemaakt?"

"Dat is de Here God", zei Anne. "Juist!

En weten jullie waarom Hij de zon ge-

maakt heeft?" "Dat weet ik!", zei Sam.

"De zon maakt ons warm en helpt ook de

planten te groeien. Dat hebben we op

school geleerd". "En de zon is heel ver

weg", voegde Anne er aan toe. "Weet je

hoever weg?", vroeg hun oom. "Vijfduizend kilometer?", probeerde Anne.

"Nee, veel meer!", zei Sam, "Bijna honderdduizend, is het niet, oom Ben?"

"Nee, je bent nog lang niet in de buurt — 150 miljoen kilometer!" Er viel een

stilte. Toen zei Anne, diep nadenkend: "Dan moet die zon wel ontzettend

heet zijn, anders zouden wij er nooit warm door worden". "Dat klopt hele-

maal", zei oom Ben, "en het wonder is, dat God de aarde precies op de juiste

afstand van de zon heeft geplaatst. Als wij er iets dichter bij stonden, zou

alles verbranden en wij zouden doodgaan". "En als wij verder weg waren

zouden wij sterven van de kou", vond Sam. "Zo is het maar net, jong! Dus

kan de aarde nooit toevallig precies daar gekomen zijn" zei oom Ben.

Op dat ogenblik riep moeder: "Eten!" "Eet smakelijk jongens! Ik moet nog

een portie kuilvoer halen en de stal schoonmaken. Komen jullie vanavond nog

een uurtje bij ons binnen?" "Ja, leuk. Tot straks, oom Ben!"

Chris Tarry



Papyrus, perkament en papier

We worden vaak bedolven door papier! Kranten en reclamefolders komen met

kilo's tegelijk onze brievenbussen binnen. Maar toen de Bijbel werd geschre-

ven, was er geen papier, en geen drukpers. Men schreef (met de hand) op

‘papyrus’. Deze voorloper van ons papier werd gemaakt van de stengels van de

papyrusplant; een rietgewas dat veel voorkwam in Egypte. Die werden in re-

pen gesneden en verticaal naast elkaar gelegd. Door er een tweede laag over-

heen te leggen, nu horizontaal, en de lagen aan elkaar te lijmen, ontstond een

blad. Het oppervlak werd glad gemaakt, tot men tenslotte iets had waar goed

op te schrijven was. Nu kan op één blad niet zoveel staan, en daarom naaide

men vele bladen aan elkaar, waardoor een lange strook ontstond. Zo'n strook

werd dan opgerold en vormde een ‘boekrol’, die gemakkelijk te hanteren en op

te bergen was. De meeste rollen waren ongeveer 10 meter lang. Een rol werd

in kolommen beschreven, zodat men die al lezende aan één kant af- en aan de

andere kant oprollen kon. In Jeremia 36:23 kun je lezen: “Telkens als Jehudi

drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning ze met een schrijversmes

af en wierp ze in het vuur”. Zonde van de kostbare boekrol, maar nog erger

was deze schandalige manier van omgaan met Gods woord!

In ongeveer de tweede eeuw na Chris-

tus ontstond een nieuwe boekvorm: men

legde een aantal papyrusbladen op el-

kaar en vouwde ze dan dubbel. Zo ont-

stond er een boekje met bladzijden,

bijvoorbeeld zoals ‘Met Open Bijbel’.

Deze, veel handiger, boekvorm noemen

we ‘codex’.

De grootste verandering volgde echter

in het begin van de vierde eeuw: het gebruik van ‘perkament’. Schapenhuid

werd op een speciale manier geprepareerd, ontdaan van haren en ingewreven

met een soort kalk. Hiermee ontstond een materiaal dat goed te beschrijven

en bovendien heel duurzaam was. Pas veel later, in de twaalfde eeuw na Chris-

tus, begon men papier uit vezelachtige stoffen, zoals linnen of houtpap, te

maken. Nog later volgde de uitvinding van het boekdrukken. Eindelijk kon men

van boeken — en dus ook Bijbels — een veel grotere aantallen maken. Het was

niet langer nodig ieder handschrift zorgvuldig over te schrijven.

Wist je dat?

John Morris



Wanneer je meer wilt weten over de zon, de maan en de

planeten, kijk dan eens op www.urania.be. Links op de pagi-

na klik je op wat je wilt zien. Bijvoorbeeld: zonnestelsel en

daarna zon. Je ziet prachtige plaatjes en veel informatie.

Voor interessante informatie over schrijfmaterialen, kun

je terecht op nl.wikipedia.org; je zoekt gewoon op papyrus

of perkament. Ook is er museumkennis.nl. Tik dan bij zoe-

ken bijvoorbeeld magische papyrus in; ook als je perkament intikt en het artikel inlei-

ding schrift en schrijvers in het oude Egypte opent, kom je veel te weten.
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GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over de zon aan of ze goed of fout zijn. Als je het hele-

maal goed gedaan hebt, lees je een woord. Succes!

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

goed fout

1 De Here God heeft de zon gemaakt. Z W

2 God schiep de zon op de tweede dag. A O

3 De zon is een planeet. R N

4 De zon is een bol van superheet en helder gas. N M

5 De zon zorgt voor licht en warmte. E V

6 De afstand van de zon tot de aarde is 100.000 km. L -

7 De zon draait om de aarde. A E

8 Zonlicht bereikt in acht minuten de aarde. N M

9 De zon is heel erg heet. E Z

10 De zon is de grootste ster van het sterrenstelsel. O R

11 De aarde past één miljoen keer in de zon. G M

12 Je mag nooit met het blote oog in de zon kijken. I A

13 Door de UV stralen van de zon kan je verbranden. E O


