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Salomo bouwt de tempel

Nadat Salomo een paar jaar koning was, begon hij aan de bouw van de tempel.

Zijn vader, koning David, had dat graag willen doen, maar mocht het niet van

God. Zijn zoon Salomo zou het doen. David mocht wel de voorbereidingen

doen. Hij had het hele bouwplan gemaakt en veel goud, zilver, koper en edel-

stenen klaargelegd. Salomo kon zo beginnen. Er was nog wel veel cederhout

nodig. Op het Libanongebergte groeiden mooie cederbomen. Hij stuurde Hi-

ram, de koning van Tyrus, een boodschap, en vroeg of hij hem wilde helpen.

Hiram wilde graag hout leveren voor de tempel van God. Hij had goede hout-

hakkers en zou ook zorgen dat alles naar Israël vervoerd kon worden. Van de

stammen werden vlotten gemaakt, die over de zee naar Israël konden drijven.

Als betaling wilde hij graag dat Salomo voor eten voor zijn paleis zorgde.

De tempel werd heel mooi en groot – precies zoals David getekend had. De

tabernakel was gemaakt zoals God wilde, en God had David wijsheid en in-

zicht gegeven om alles ook zo te maken zoals Hij wilde. De stenen mochten

niet op de bouwplaats bewerkt worden. God wilde niet dat je daar veel lawaai

zou horen. Alle stenen werden daarom pasklaar uit de steengroeven aangele-

verd. Na zeven jaar hard werken was de tempel klaar. De ark werd eerbiedig

naar de tempel gebracht. Salomo en alle gelovige Israëlieten waren zo blij.

Net zoals bij de tabernakel kwam er een wolk in de tempel. Zo liet God zien

dat Hij bij hen was. Salomo vierde toen een groot feest. Hij offerde veel

dieren en bad heel dankbaar tot God.

Maar Salomo bleef God helaas niet trouw. God had gezegd dat een koning

niet veel paarden, vrouwen, goud en zilver mocht hebben. Hij trok zich daar

niets van aan en nam wel 700 vrouwen en ook nog eens 300 bijvrouwen. De

vrouwen kwamen uit heidense volken en brachten allemaal hun eigen goden

mee. Salomo vond het zelfs goed dat ze altaren bouwden vlak bij de tempel.

Hij had het moeten verbieden, maar betaalde alles, hij was zo rijk. Het erg-

ste was dat hij zelf ook die goden ging dienen. Hij dacht niet aan God, Die tot

hem gesproken had in een droom. Hij had God niet meer nodig: overal was

vrede en hij was rijk. Als er oorlog zou komen, had hij immers sterke paarden

met strijdwagens. Wat God daarvan vond vertel ik je de volgende keer.

Jij en de BijBel

Nel Davids



Wonderen van de natuur IJs

Sam en Anne waren weer in Drenthe. Oom Ben en tante Inge hadden hen

uitgenodigd voor de Kerstvakantie. Het was akelig koud: het vroor overdag

wel tien graden, en aan de dakgoten hingen lange ijspegels. De kinderen ble-

ven bij de houtkachel zitten. Ineens vroeg hun oom: “Kunnen jullie ook

schaatsen?” “Natuurlijk”, zei Sam trots. “Dat hebben we vorig jaar geleerd

op de kunstijsbaan”. “Zullen we dan gaan schaatsen?”, stelde oom Ben voor.

“Leuk! Maar is hier dan een ijsbaan?”, vroeg Sam verbaasd. “Ja, van natuur-

ijs”, antwoordde hun oom. Kleed je maar lekker warm aan. Er moeten nog

wel ergens wat Friese doorlopers liggen, die jullie onder de schoenen kunnen

binden. Toen oom Ben ze gevonden had, reden ze in zijn auto het erf af.

“Het is even tien minuutjes rijden naar de boerderij van Harmsma”. En ja

hoor, daar zagen ze een ijsbaan in een weiland, dat boer Harmsma vol water

had laten lopen. Na een half uurtje schaatsen voelden zij zich lekker warm.

Het was heerlijk op het ijs en ze vielen bijna niet.

Toen ze thuis kwamen, maakte tante Inge een lekkere warme beker choco-

lademelk voor hen. Oom Ben dronk liever een bak thee. “Wat hebben jullie

rode wangen!”, riep tante, “en wat heb jij nu weer in je handen?” Sam had

een ijspegel van de goot gehaald, en die smolt

nu weg in zijn handen. Het water druppelde op

de vloer. “Waarom doet ie dat nou?”, vroeg

Sam een beetje teleurgesteld. “Omdat je hand

warm is. IJs is bevroren water. Als je die pegel

wil bewaren, moet je hem in de ijskast of weer

buiten in de vrieskou leggen.” Op dat moment

floot de ketel. Sam keek naar de ontsnappende

stoom. “Ja, dat is ook water, Sam”, lachte oom

Ben. “Water is iets wonderlijks. Als het uit de

kraan komt, kun je er veel mee, maar niet op schaatsen!” “Nee, daar zou je

een natte broek van krijgen!” Sam vond dat heel grappig. “Water kan koken

en bevriezen. Je kunt ijs in je hand houden, maar stoom niet.”

Later op de dag las oom voor uit de Bijbel, waar wordt verteld dat God de

regen en de sneeuw, en ook het ijs maakte. “Uit welke schoot wordt het ijs

geboren ... wanneer de wateren stollen, hard als steen, wanneer het opper-

vlak van de zee bevroren raakt.” (Job 38:24-30). Oom Ben keek rond. “En,

vinden jullie het leuk dat God water in ijs kan veranderen?” “Ja-ah! Gaan we

morgen weer schaatsen?”

Chris Tarry



De tijd

Al heel lang bestaan er klokken en horloges, waarop we, als we tenminste

geen baby's of peutertjes meer zijn, kunnen zien hoe laat het is. Sommige

horloges geven ook het jaar en de datum aan. Er zijn er die zelfs aangeven

hoe laat het ergens anders in de wereld is, bijvoorbeeld in New York.

Voordat er klokken waren, gebruikten de mensen een zonnewijzer om te zien

hoe laat het was. Je hebt mis-

schien aan een muur wel eens een

stenen plaat of schildering gezien,

met streepjes of getallen erop, en

daarboven een dunne pijl. Als de

zon schijnt, komt er ergens op de

steen of schildering een schaduw

van die pijl. De zon verandert

steeds van stand en de schaduw

dus ook. De mensen wisten dat als

de schaduw helemaal onderaan was, de helft van de dag voorbij was.

Het probleem met de zonnewijzer was, dat als het bewolkt was je de tijd

niet kon zien. De Romeinen hadden hier wat op gevonden. Zij gebruikten een

waterklok. Dat was een grote vooruitgang, want die kon je wel gebruiken als

er geen zon was. Hij leek wel een beetje op een zandloper, een soort trech-

ter vol met fijn zand. Misschien gebruiken jullie thuis in de keuken nog wel

zo’n zandloper bij het koken van eieren. De waterklok van de Romeinen was

niet met zand gevuld maar met water. Het water druppelde er heel langzaam

uit. Aan het eind van de dag was het glas leeg. Hoe lager het water stond, hoe

meer tijd er dus voorbij was.

Maar wat is nu eigenlijk ‘tijd’? Al in het begin van de Bijbel lezen we dat God

zei: “Er moeten lichten aan de hemel komen om de dag te scheiden van de

nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en jaren”. Zo regelde

God ons leven door de dag en de nacht, die bij elkaar 24 uur duren. De uren,

dagen en nachten werden, vanaf de eerste dag en de eerste nacht die God

maakte, weken, maanden, jaren, eeuwen (honderd jaren) en zelfs millennia

(duizend jaren). Zo loopt de grote klok van God, nooit voor en nooit achter.

Tijd is dus een gave van God, net als ons leven. Dat hebben we van Hem ge-

kregen om goed te gebruiken in Zijn dienst.

Wist je dat?

A.B.



Kijk voor de 3 vormen van water op: https://schooltv.nl/video/3-

vormen-van-water-wat-gebeurt-er-met-water-als-je-het-heel-

koud-of-heel-warm-maakt/ en op: https://schooltv.nl/files/

PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/

Waterdamp__water_en_ijs.pdf

In de zomer kun je schaatsen op een kunstijsbaan. Hoe ze dat ijs

maken kun je hier zien: https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-het-

ijs-op-schaatsbanen-gemaakt-kunstmatige-kou/

Als je zelf eens een waterklok wilt maken, kun je op www.dewaterkrant.nl zien hoe je dat moet

doen en welke spullen je daarvoor nodig hebt.
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Woordzoeker bij het wonder van ijs

Zoek de woorden die hier onder staan op in de woordzoeker en streep ze door. Met

de letters die over blijven kun je een gezegde maken. Succes!

BEVRIEZEN KOU SCHAATSEN

HANDSCHOENEN MUTSEN SMELTEN

IJSJE ONDER NUL SNEEUW

IJSKAST REGEN WATER


