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

Salomo wordt koning
David wachtte spanning op nieuws. Hij was bezorgd om zijn zoon Absalom.
Toen een boodschapper vertelde dat Absalom gedood was, riep hij diepbedroefd: “Mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och, dat ik, in uw plaats gestorven
was”. Hij leek helemaal niet blij met de overwinning die de Here hem gegeven
had. Als zijn soldaten terugkwamen van de oorlog zat de koning altijd in de
poort van de burcht Sion om hen te verwelkomen. David was nu in de stad Mahanaïm, maar ging niet in de stadspoort zitten. De soldaten snapten er niets
van en mopperden: Hebben we daar nu voor gevochten, de koning had zeker
liever gehad dat we verloren hadden. Joab de bevelhebber werd boos, en zei
de koning dat hij dankbaar moest zijn en zijn soldaten moest prijzen, anders
zou het volk hem verlaten. David schrok, droogde zijn tranen en ging in de
poort zitten. Het leger trok langs hem en gingfeest vieren. Het oproer was
voorbij, David kon weer terug naar Jeruzalem om daar te regeren.
David was nu oud en moe, en merkte dat hij zwakker werd. Hij zou een opvolger aan moeten wijzen, maar deed dat niet. God had Davids opvolger al wel
gekozen: Salomo, de zoon van Batseba. Bij zijn geboorte noemde God hem
Jididja, wat ‘geliefde’ betekent. De Here Jezus noemde Hij ook zo. Hij was
Gods echte geliefde, omdat Hij Hem altijd gehoorzaamde, en niet – zoals Salomo – ongehoorzaam werd. Adonia, de oudste zoon van David, vond dat hij
recht had op de troon. Net als Absalom pleegde hij verraad. Hij nodigde veel
vrienden uit. Joab, de legeroverste van David, was er ook bij. David, Salomo,
Bathseba, de profeet Nathan en de priester Sadok niet. Adonia was vrolijk
feest aan het feestvieren, en zijn vrienden riepen: Leve koning Adonia. Maar
God wilde niet dat Adonia koning zou worden, en zorgde dat Nathan het hoorde. Die vertelde het aan Batseba, die meteen naar David snelde. David besefte dat hij iets had moeten doen. Nu kon hij niet meer wachten en maakte vlug
Salomo koning. Salomo ging op de troon zitten en er werd groot feest gevierd. Wat schrok Adonia toen hij dat hoorde. Al zijn vrienden vluchtten snel
bij hem weg. Adonia rende naar de heilige plaats; daar zou hij niet gedood
worden. Hij mocht van Salomo blijven leven als hij zich netjes en gehoorzaam
zou gedragen. Wat voor koning Salomo was, vertel ik de volgende keer.
Nel Davids

Wonderen van de natuur

De zee

Het was een mooie, warme zomerdag. Sam en Anne waren een dagje met hun
vader en moeder aan zee. Sam was op een duin geklommen en keek naar de
schepen, die in de verte naar de sluizen bij IJmuiden voeren. Mama sliep
wat en papa las de krant. Anne lag lekker in het warme zand, en stak haar
hand er diep in. Wat raar, nu was het zand niet warm meer maar koel en het
voelde ook een beetje nat! Ze nam haar schep en ging wat dieper graven, en
toen ze een flink gat had gemaakt, kwam daar ineens water in te staan.
Ineens zag ze verderop iets glinsteren: een schelp met ribben — dat zal wel
een kokkel zijn. Verderop zag ze er nog een paar. "Ik weet wat", dacht ze,
"ik ga een schelpenketting maken". Ze stapte over het strand naar de vloedlijn. Daar vond ze er nog veel meer! Niet alleen kokkels, maar ook kleine tere platschelpen, geel en roze — sommige nog met de twee kleppen —
scheermessen zwartblauwe mossels. Anne kreeg een nieuw idee: schelpmensen maken. Als ze weer thuis was, zou ze iets moois kunnen lijmen en aan
mama geven. Toen hoorde zij Sam lachend roepen: "Kijk eens naar mama en
papa! Ze slapen nu alle twee, en merken niet dat alles nat wordt!" Inderdaad! De vloed was opgekomen en de stoelen stonden als eilandjes in het
water. Anne rende er heen, en was net op tijd om hun picknickmand te pakken. Ze moest er niet aan denken dat haar lekkere boterhammen nat zouden
worden. Mama en papa schrokken wakker. "Ik heb natte voeten!", zei mama,
en papa mopperde dat de krant —
die uit zijn hand was gevallen toen
hij in slaap viel — niet meer te lezen
was. Snel pakten ze alles en zochten
een veiliger plek, waar ze hun boterhammen opaten. "Ik had beter moeten weten", zei papa eerlijk. "Maar
waarom komt het water niet verder
dan de vloedlijn?", vroeg Anne, toen
zij weer thuis waren. Papa pakte zijn Bijbel. "God heeft het zand de grens
voor de zee gemaakt". En hij las Jeremia 5 vers 22 (NBV; in de NBG ‘51 is
het vers 20) voor: "Ik (God) heb met zand de zee aan banden gelegd, haar
een vaste grens gesteld. Haar golven donderen, maar tevergeefs, ze bruisen
onstuimig, maar worden gestuit (tegengehouden)." Nu begreep Anne beter
waarom zij zoveel schelpen langs de vloedlijn gevonden had. Maar daarover
zei ze niets — en jij weet vast wel waarom niet, toch?
Chris Tarry

Wist je dat?
Catacomben
Onder de straten en gebouwen van elke stad vind je de buizen, kabels en leidingen, waardoor drinkwater, gas en elektriciteit naar de inwoners worden
geleid. Ook zijn er grote afvoerbuizen (riolen) en zelfs tunnels te vinden, die
nodig zijn voor de afvoer van afvalwater en voor het ondergronds vervoer —
de 'metro', zoals in Rotterdam, Amsterdam, Londen en Parijs. Maar onder de
straten van Rome vind je iets heel bijzonders: de catacomben.
De stad is gebouwd op zachte, droge tufsteen, waar je makkelijk in kunt hakken en graven. Onder Amsterdam kom je natte klei, veen of zand tegen; in
Londen soms heel harde steen, waar je alleen met reuzenboormachines doorheen komt. In alle gevallen krijg je het alleen voor
elkaar een sterke tunnel te bouwen door de wanden
te stutten. Onder de stad Rome kun je dit veel gemakkelijker doen. Je kunt met een gewone beitel, of
zelfs met de hand de steen wegkrabben, en je zo
een weg banen door de heuvels — zoals bij de mergelgroeven in Limburg. Zo zijn de Romeinen op het
idee gekomen van ondergrondse ruimten om er hun
doden in te begraven. Ze begonnen met het uitgraven van een tunnel, daarna hakten ze aan beide kanten kamertjes uit, en holde tenslotte lange horizontale ruimten in de muren uit. Daarin kwamen de overledenen te liggen. Na de
begrafenis werd het 'graf' dichtgemetseld. Soms werd er een opschrift of
beeldhouwwerk op aangebracht. De gangen liepen in alle richtingen onder de
stad door. Soms bestaan ze wel uit twee, drie of vier verdiepingen. En doordat ze er zijgangetjes en bijkamertjes gingen aanbouwen, werd het geheel
een soort honingraat, een donker doolhof waar je makkelijk in kon verdwalen.
Dan komen de christenen. Niet lang na de hemelvaart van Jezus is het evangelie in heel het Romeinse rijk verkondigd. Ook de christenen hebben hun
doden in de catacomben begraven, en daarbij diensten gehouden. Maar daar
bleef het niet bij. Toen de latere keizers, zoals Nero, aan de macht kwamen,
werden openbare (bovengrondse) vergaderingen verboden en moesten de gelovigen in het geheim in deze begraafplaatsen samenkomen. Later werd het
daar ook onveilig, en hebben de christenen de ingangen dichtgemaakt en nieuwe ingangen en gangen gemaakt, waar ze zich konden verbergen.
John Morris

Internet
Heb je belangstelling gekregen voor de catacomben en het leven
van de christenen in Rome, dan vind je heel veel aanvullende informatie op deze site: www.catacombe.roma.it/nl/presenta.html.
Wist je dat in de Nederlandse plaats Valkenburg (L) catacomben
zijn nagemaakt in de mergelgrotten daar?
Een leerzame site over van alles wat met het weer heeft te maken, en dus ook ijs, is http://hamradio.nikhef.nl/amrad/art/
hetweer.htm
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Vul de woorden in volgens de beschrijving. Als je het goed hebt gedaan, komt er in
grijze vakjes iets te staan dat Schepen nodig hebben om in het donker te weten waar
de kust is. Stuur ons het woord in een E-mail, of op een kaart (het adres staat op de
binnenkant van het kaft). Je krijgt dan een verrassing toegestuurd! Succes!
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Schepen deinen op de……………van de zee.
De heuvels van zand langs de kust noem je……………
Als een schip in nood is komen zij helpen……………
Zo heet het zand langs de zee waar je kunt spelen en op kan zonnen……………
Een moeilijk woord voor vloedgolf……………
Zo heet een groep vissen bij elkaar……………
Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door de……………
Eb en……………
Op een warme zomerdag kun je gaan……………in de zee.
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