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

Salomo wordt koning
Salomo had, net als zijn vader David, eerbied voor de Here, en leefde zoals
de Here het wilde.
Het eerste dat hij deed was een groot offer brengen. Duizend dieren liet hij
slachten en offeren. De Here sprak daarna tot hem in een droom. Hij wilde
hem helpen en hij mocht kiezen wat hij wilde. Dat was heel bijzonder. Wat
zou hij kiezen? Rijkdom, een lang leven? Nee, Salomo wilde graag goed kunnen
regeren en een goede koning voor het volk zijn. Hij bad: “U had mijn vader
lief en zorgde altijd voor hem. U hebt hem beloofd dat U ook mijn God wilt
zijn. Als ik mag kiezen, geeft U mij dan wijsheid en een verstandig hart, zodat ik weet wat goed en kwaad is zodat ik uw volk leiden mag als een goede
koning”. De Here vond dat een heel goede keus. Salomo had laten merken dat
hij niet aan zich zelf dacht. Daarom gaf God hem veel meer dan hij gevraagd
had. God zei: “Een wijs en verstandig hart heb ik je al gegeven en omdat je
niets voor je zelf hebt gevraag geef ik je rijkdom en als je Mij altijd blijft
dienen zal ik je ook een lang leven geven”. Dat was bijzonder!. Dankbaar ging
Salomo toen naar de Ark in Jeruzalem, en offerde blij veel dankoffers.
Op een dag kwamen en er twee vrouwen bij hem. Zij hadden alle twee een
baby gekregen. Ze woonden in het zelfde huis. De ene vrouw had niet goed
opgelet. Ze was op haar baby gaan liggen, en het kindje was daardoor gestorven. De twee vrouwen zeiden alle twee: ‘het levende kindje is van mij’. Salomo
was heel wijs. Hij zei, haal een zwaard en snijdt het levende kindje maar
door. Dan krijgen jullie alle twee de helft. Dat was raar. Maar hij wist dat de
echte moeder dat nooit zou willen. De echte moeder huilde heel hard, nee dat
mag niet. De andere zei, ja doe maar. Toen wist Salomo wie de echte moeder
was. Wat een wijze koning dacht de echte moeder. De andere vrouw was nu
heel stil, ze schaamde zich, want ze wist dat de koning haar door had. Het
hele volk hoorde, hoe wijs Salomo recht gesproken had.
Salomo dankte God; hij wist dat God hem deze wijsheid had gegeven. Zo’n
wijze aardse koning is er nooit meer geweest en zal er ook nooit meer komen.
Maar de wijsheid van de Here Jezus is nog veel groter. Wat Salomo dan gaat
doen, vertel ik de volgende keer.
Nel Davids

Wonderen van de natuur

Vogeltrek

‘Sam kwam opgewonden thuis. “Mam, weet je wat we vandaag hebben gedaan
op school?” “Geen idee, vertel eens”, zei mama. ”Er kwamen een meneer en
mevrouw van het IVN over de natuur vertellen, en daarna gingen we nestkastjes schoonmaken in het bos”, zei Sam trots. “Daar hangen er een heleboel aan de bomen. Ze hebben allemaal een nummer en die meneer had een
lijst van al die nestkastjes. Wel een paar honderd. Sommige nestkastjes
hangen laag aan de boom en andere heel hoog. Ze hadden een trapje bij zich
en een ladder. Wie durfde mocht op de ladder klimmen, de kastjes openmaken en oude nesten eruit halen. En weet je mama, Mick wou niet op de ladder. Ik vond het niks eng hoor” “Nou, ik zou het wel eng vinden, hoor” zei
mama. Op dat moment kwam papa binnen. Hij gaf mama een kus, en Sam een
klop op de schouder. “Zo, mannetje, hoe ging het vandaag op school?” “Leuk,
hoor”, vond Sam, en toen moest papa het ook horen. “Hoe zagen die nesten
er dan uit?”, vroeg hij. “Nou, de meeste vierkant, maar één was rond”.
“Weet je ook waarom?” “Ja, natuurlijk, dat nest was van een ander soort
vogel, maar ik weet de naam niet meer”. “Welke vogels hadden die andere
nesten dan gemaakt?” “O, dat waren allemaal mezen — koolmezen of pimpelmezen”. Papa liep naar de boekenkast en pakte zijn vogelgids. “Eens kijken.
Zag het er een beetje zó uit?”, vroeg hij. “Ja, zoiets, en er lag ook een klein
blauw ei in, net zo een als dat daar”. Sam wees met
zijn vinger naar de foto van het nest van een bonte
vliegenvanger. “Dan hebben jullie geluk gehad. Die vogel komt helemaal uit Afrika”. “Uit Afrika?” Sam was
verbaasd. “Ja, hij komt hier vóór de zomer en aan het
eind van de zomer vliegt hij weer terug”. “Maar waarom maakt hij zijn nest dan niet in Afrika?”, vroeg Sam.
“God heeft hem zo gemaakt. Hij heeft een soort innerlijke drang om in het voorjaar hierheen te trekken.
Dat noemen we instinct”. “En mezen dan, gaan die ook
naar Afrika?” “Nee, hoor, die blijven het hele jaar door hier. Zij hoeven
niet weg te gaan”. “Waarom niet?”, vroeg Sam. “Omdat zij hier genoeg eten
kunnen vinden. Een vliegenvanger moet vliegen vangen, nietwaar? En die zijn
er ’s winters nu niet of te weinig. Daarom moet hij naar een warmer land. De
Bijbel zegt het ook: “De vogels kennen hun vaste tijden” (Jeremia 8:7).
Juist op het goede moment komen ze hier en gaan ze weer. Is dat niet wonderlijk?” “Ja”, zei Sam.
Chris Tarry

Wist je dat?
In de brievenbus
Zowel het idee als het woord post komen uit de tijd
van de Romeinen. Zij waren trots op hun wegennet,
waardoor zij alle uithoeken van het rijk met elkaar
verbonden. Op de wegen reisden boden, en waar zij
van paard wisselden, zetten zij een paal (latijn
‘posta’; vergelijk deurpost). Niet zo lang geleden
werden ook in ons land brieven nog zo bezorgd; daarna reden er postkoetsen, en vanaf de vorige eeuw
kwamen er bijna dagelijks postbodes aan de deur.
De geschiedenis van de posterijen is bijna even oud als die van de mens. Want
er waren al vanaf de vroegste tijd koningen die over grote gebieden hun gezag uitoefenden, en kooplieden die tussen de ene streek en de andere handel
dreven. Beide moesten kunnen communiceren.
De eerste ‘postbode’ in de Bijbel vind je in het boek Job: “Mijn dagen gaan
sneller dan een snelbode” (9:25). Koning Hizkia stuurde de boodschap dat
allen naar Jeruzalem moesten komen om het paasfeest te vieren: “De snelboden gingen met de brieven van de koning” (2 Kron 30:6). Ook de Perzische
koningen hadden een bodesysteem. Toen Esther koningin was, deed men een
brief ‘op de post’, die het leven van duizenden Joden redde: “Men schreef
dan in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de
koning en verzond de brieven door middel van ... snelboden ... gezeten op vorstelijke paarden, vertrokken met de grootste spoed” (Esther 8:9-14).
Vermoedelijk heeft de vervanging van zware kleitabletten door papyrus en
perkament gezorgd voor een uitgebreidere briefwisseling onder de Grieken
en Romeinen. Veilige en goede wegen hebben ook een belangrijke rol gespeeld.
Zo vinden we in het Nieuwe Testament vele brieven. Het bestaat in feite
voor het grootste deel uit brieven. Wist je dat het evangelie naar Lucas en
de Handelingen van de Apostelen eigenlijk twee brieven zijn van Lucas? En
wist je dat in sommige van de ‘echte’ brieven verteld wordt wie de besteller
was: de brief aan de Romeinen werd door Phébe bezorgd; de brief van Paulus
aan Filémon door Onésimus. Zonder trouwe boden waren ze nooit aangekomen. Maar God heeft er niet alleen voor gezorgd dat de brieven van Zijn
knechten op het goede adres werden afgeleverd, maar ook dat zij bij ons, als
het ware, in de brievenbus komen. Ze waren ook voor ons bestemd!
John Morris

Internet
Als je meer over vogels wilt weten zijn er een paar mooie
en
interessante
Nederlandse
sites.
Op
www.gardensafari.net vind je vogels die je in de tuin kunt
zien, met hun zang. Klik op de homepage even op Dutch en
daarna op vogelplaatje. Je vind op deze site nog veel meer
over dieren. Als je iets over nestkasjes wilt weten, ga je
naar de www.vogelbescherming.nl site. Klik links op Vogels
kijken, dan op vogels in de tuin, en daarna op nestkasten. Veel kijk (en luister) plezier.

GOED OF FOUT ?
Geef bij de zinnen over Salomo aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je wat God Salomo opdroeg. Succes!
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David was verdrietig door de dood van Absalom.
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David zat in de poort te wachten op de soldaten.
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De bevelhebber van de koning heette Natan.
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God noemde Salomo bij zijn geboorte Jedidja.
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Adonia was de jongste zoon van David.
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Adonia vond dat hij recht had op de troon.
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God had Salomo gekozen als opvolger van David.
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Salomo offerde wel 500 dieren voor God.
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Salomo vroeg God om wijsheid en verstand.
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God beloofde Salomo ook rijkdom en een lang leven.
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Op een dag kwamen er 2 vrouwen bij Salomo.
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Een van de baby’s was bij de geboorte overleden.
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Salomo was de meest wijze aardse koning.
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Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….
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