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

God straft Salomo

Natuurlijk werd God erg boos, toen Salomo Hem niet trouw bleef, en Hij kon

niet anders dan Salomo straffen. God zei: “Omdat je dit gedaan hebt en Mijn

verbond niet gehouden hebt, zal Ik het koninkrijk van je afnemen”. Ja, het

was waar dat hij net als Saul ongehoorzaam was. Als straf was het koning-

schap toen daarom aan David gegeven. Ook Salomo verdiende zo’n straf. Maar

God had een verbond met David gesloten, en beloofd dat er altijd een zoon

uit zijn nageslacht op de troon zou zitten. En zou God die belofte dan verge-

ten? Natuurlijk niet! De Here Jezus zou immers een kind van David zijn!

Daarom zei God dat Hij niet alle stammen van Israël zou wegnemen. Slechts

één stam zou Salomo trouw blijven. Tien werden aan een andere koning gege-

ven. De stam Juda, waar ook Jeruzalem in lag, bleef van David. Maar waar

bleef dan de twaalfde stam? Benjamin, dat tegen Juda aan lag, sloot zich bij

Juda aan. God beloofde ook dat de straf niet tijdens het leven van Salomo

zou komen. Dat was niet omdat Salomo dat verdiende, maar alleen om het

verbond met David. Toch begon de straf al tijdens het leven van Salomo. Hij

moest nu gaan vechten, hij was niet langer meer de vredevorst. Er kwam

zelfs opstand in het land. Salomo liet een sterke muur om Jeruzalem bouwen.

Een jonge, sterke, ijverige arbeider werkte hard mee. Hij was heel dapper en

heette Jerobeam. Salomo zag hoe goed hij was en maakte hem opzichter. Op

een keer liep Jerobeam buiten de stad. De profeet Ahia ging hem tegemoet.

Ahia had een nieuwe mantel aan, die hij zomaar in twaalf stukken scheurde.

Tien stukken gaf hij aan Jerobeam. Jerobeam was heel verbaasd: wat moest

hij daar nu mee? Toen zei Ahia: “Zo zegt de Here, de God van Israël, Ik zal

het koninkrijk van Salomo wegnemen en tien stammen aan u geven”. Hij kreeg

niet alles; de rest bleef van Salomo, vanwege David en de stad Jeruzalem, die

God gekozen had. Jerobeam was blij: hij zou koning worden! Hij ging met an-

deren praten en probeerde voor een opstand te zorgen. Salomo merkte dat

en Jerobeam moest vluchten. Hij ging naar Egypte en wachtte daar. Toen Sa-

lomo 40 jaar geregeerd had, stierf hij; zijn zoon Rehabeam werd koning in

zijn plaats. Of hij koning bleef over het hele volk vertel ik de volgende keer.

Nel Davids



Sam is dol op insecten. Zijn kamer staat vol jampotten en lucifersdoosjes

met in elk een kever, een oorworm, of een rups. Hij geeft ze eten en zorgt

dat ze genoeg licht en lucht krijgen. Als Sam met zijn zus naar Drenthe gaat,

is hij altijd op zoek naar nieuwe beestjes. Dat vindt Anne niet zo leuk. Op een

dag liep hij in de tuin van oom Ben. Die hoort bij de boerderij, en daar kweekt

tante Inge wat groente en bloemetjes. Ineens merkte Sam dat het niet zo

best met de kool was: de bladeren zaten vol gaatjes! “Wat is er nou aan de

hand?” dacht hij. Hij keek en zag dat er iets bewoog onder het blad. Hij trok

het blad omhoog, en ja hoor daar zat een rups. Een rups met zwarte en gele

streepjes. Van een koolwitje, wist hij, Toen hij verder zocht, ontdekte hij er

nog een stuk of twaalf. Sam rende naar binnen, om over zijn vondst te vertel-

len. “Tante Inge! Ik heb een heleboel rupsen in uw tuin gevonden. Mag ik er

een paar hebben?” Tante zei lachend. “Je mag ze allemaal hebben, ze vreten

alles op”. Nieuwsgierig vroeg Sam “Waarom eten ze zoveel?” Tante Inge ant-

woordde: “Ze moeten flink eten voordat de winter komt. Dan gaan ze een win-

terslaap houden. Maar dan zijn het geen rupsen meer”. Sam dacht even na

“Ja dat weet ik”, zei hij “ze worden allemaal poppen”. “Juist en volgend jaar,

in april zo ongeveer, veranderen ze in vlinders, en dan begint de ellende in

mijn tuin weer! En Sam, weet je wat voor kleur ze zullen hebben, die vlinder-

tjes?” Ja hoor, tante Inge, “wit met zwarte plekjes”.

Sam voelde zich wat rupsachtig toen hij naar de caravan liep, want hij had

flinke trek. “Wat eten we vandaag, tante Inge?” Tante zei: “Boerenkool met

rookworst. Lust je dat?” Aarzelend zei Sam: “Nou ja...ah, ik hoop dat er geen

rupsen in zitten”. Die avond lag Sam wakker in bed met nog een paar vragen.

Als de vlinder wit moest worden, waarom had de rups dan die andere kleuren?

Wat eet een vlinder eigenlijk? Geen bladeren toch? Misschien weten jullie de

antwoorden? In ieder geval besloot Sam de vlinders de volgende dag wat

nauwkeuriger te bekijken.

Wonderen van de natuur Rupsen

Chris Tarry



Papyrusboten

Een van de eerste volken die boten bouwden waren de Egyptenaren. Dat is

eigenlijk vreemd, want als we aan boten denken dan denken we waarschijnlijk

aan houten boten. Maar Egypte is geen land van grote bomen. Er was daarom

weinig goed timmerhout. Wat er wel groeide was papyrusriet, waar later het

eerste papier van gemaakt werd. Als je van zulk riet flinke bundels maakt,

die goed samenbindt, en je bindt dan een aantal bundels aan elkaar, heb je

een vlot. Door de bundels een bepaalde vorm te geven kun je zo’n vlot de

vorm van een boot geven. Zulke boten werden 5000 jaar geleden al in Egypte

gebruikt. Soms waren ze klein, maar soms

waren het hele schepen met mast en zeil.

Kleine papyrusboten worden nog steeds ge-

bruikt op de zogenaamde Witte Nijl, maar

ook op het Titicacameer in Zuid-Amerika.

De Noor Thor Heyerdahl meende daarom

dat oude Egyptenaren de oceaan overstaken

met hun papyrusboten. Om te bewijzen dat dit kon, heeft hij in 1969 zelf

geprobeerd de oceaan over te steken met een papyrusboot. Dat is een reis

van 6000 km. Maar na 5000 km had de zee de boot zover vernield dat hij

zonk en de bemanning moest worden gered. Een jaar later probeerde hij het

opnieuw, met een door Boliviaanse indianen gebouwde boot. Omdat hij stevi-

ger was dan de eerste lukte het toen wel, ondanks zware stormen onderweg.

Het bewijst in elk geval dat je met zo’n boot nog heel wat kunt doen. In de

Bijbel komen we papyrusboten twee keer tegen. De ene keer bij de profeet

Jesaja. Hij sprak over een land dat: “boden over de zee zendt, in biezen bo-

ten over de wateren”( Jesaja 18:2). Dat land wordt daar Ethiopië genoemd,

maar is het land dat nu Soedan heet. De inwoners woonden aan de rivier de

Nijl. In die tijd heersten ze over Egypte, dat stroomafwaarts aan de Nijl

ligt. De biezen boten zijn de papyrusboten waarmee ze de Nijl op en af voe-

ren. Zo kwamen ze sneller van het ene land naar het andere dan wanneer ze

lopend of per kameel door de woestijn moesten gaan. De andere keer dat we

zulke boten tegenkomen in de Bijbel is in het boek Job: Ja, mijn dagen gaan

sneller dan een ijlbode ... ze spoeden langs als rieten boten”(Job 9: 25,26).

We weten niet precies waar Job gewoond heeft. Misschien heeft hij ergens

langs de Nijl gewoond. Als je deze woorden leest, zou je dat wel denken.

Wist je dat?

Rudolf Rijkeboer



Heb je veel vragen over vlinders? Zoek het antwoord op

vlinderskijken.nl/vragen/Faq_master.asp

Op schooltv staan wat filmpjes over rupsen en vlinders:

schooltv.nl/video/de-opbouw-van-een-rups-kop-borststuk-

en-achterlijf/#q=rupsen

schooltv.nl/video/van-ei-tot-vlinder-hoe-ontstaat-een-

vlinder/

Benieuwd naar de geschiedenis van de scheepvaart? Kijk dan eens op docukit naar

deze spreekbeurt: docukit.nl/spreekbeurt/schip-van-boomstam-tot-supertanker
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Woordzoeker bij wonderen van de natuur

Zoek de woorden op in de woordzoeker en streep ze door. Met de letters die

over blijven kun je twee woorden maken. Succes!
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