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

Het koninkrijk valt in twee stukken uit elkaar

Toen Jerobeam hoorde dat Salomo gestorven was, kwam hij snel terug uit Egyp-

te. Het hele volk kwam naar Sichem om met hem te praten. Het volk klaagde

over de zware tijd die ze onder Salomo hadden gehad. Ze wilden minder belas-

ting betalen en minder vaak werken voor de koning. Ze beloofden Rehabeam, de

nieuwe koning: als u ons beter behandelt en ons leven makkelijker maakt, dan

zullen we u altijd dienen. Rehabeam wilde erover nadenken en na drie dagen ant-

woord geven. De wijze mannen onder zijn raadslieden zeiden: ‘Doe wat ze vra-

gen. Wees vriendelijk en verminder de belastingen en het werk voor u, dan hebt

u ze voor altijd gewonnen’. Maar Rehabeam wilde ook de mening van jonge man-

nen horen. Die zeiden heel wat anders: ‘Niet toegeven, hard aanpakken, anders

nemen ze een loopje met u. Zeg dat, als het juk van uw vader zwaar is geweest,

uw juk nog zal zwaarder zijn. Dan zullen ze bang worden en u gehoorzamen”. Dat

klonk Rehabeam als muziek in zijn oren.

Het volk stond vol verwachting voor het paleis. Maar na het horen van de harde

boodschap werden de mensen boos, en er kwam oproer. Ze schreeuwden: ‘We

willen niet, dat hij koning over ons is. Wat hebben wij met David te maken? We

kiezen zelf wel een koning. Kom laten we naar huis gaan’. De oproerlingen hiel-

den een vergadering en kozen Jerobeam tot koning. Rehabeam schrok en pro-

beerde nog om het op te lossen. Hij stuurde de hoogste belastingambtenaar om

met hen te praten. Maar die stenigden ze.

Jerobeam bracht onmiddellijk een leger bij elkaar. Maar de profeet Semaja

kwam bij hem, en zei: ‘De Here zegt dat je niet mag vechten tegen Israël, want

het zijn je broeders. Ik wil het zo.’ Jerobeam luisterde.

De stam Juda was Rehabeam trouw gebleven. God had immers beloofd dat er

altijd iemand uit de familie van David koning zou zijn. Al snel sloot Benjamin

zich aan bij Juda. Nu waren er twee rijken. Het tienstammenrijk Israël, waar-

over Jerobeam koning was, en het tweestammenrijk Juda, waarover Rehabeam

de zoon van Salomo koning was. Als beiden God zouden dienen, zou het hen goed

gaan. Maar Jerobeam gehoorzaamde God niet. Hij bedacht slechte dingen, want

hij was bang dat als het volk naar Jeruzalem zou gaan, ze misschien naar Reha-

beam over zouden lopen. Welk plan dat was vertel ik de volgende keer.

Nel Davids



Sam en Anne waren naar Artis geweest. Daar zagen zij zoveel dieren, dat zij

er de hele weg naar huis over praatten. “Zo, jongens,” vroeg mama, “wat von-

den jullie nou het allerleukst?” “De zeeleeuwen!” klonk het als uit één mond.

Zij hadden met moeite de voorste rij bereikt,

toen de zeeleeuwen werden gevoed. “Die ene

kon een hoop lawaai maken, hé?” merkte papa op.

“Ja, hij wist precies wat hij moest doen om een

vis te krijgen”. “En die hele grote dan? Wat een

plons; ik ben helemaal nat geworden!” Anne

moest giechelen. “En ze gaan zo snel door het

water, het zijn net torpedo’s!” Sam was echt onder de indruk. “Weet je hoe

dat komt?” vroeg papa. “Ja, ze zijn gestroomlijnd.” “ Ze moeten ook snel kun-

nen gaan, want anders vangen ze geen vis!” voegde mama er aan toe.

Een paar dagen later, liepen zij langs de havenkade. Ineens zag Anne iets in

het water. “Kijk die hond daar!” riep ze. “Een zeehond zeker,” lachte Sam

haar een beetje uit, “ik zie niets”. “Kijk, hij duikt!” riep Anna. “Dan is dat

geen hond!” papa had zijn verrekijker bij zich. “Sam heeft gelijk, dat is een

zeehondje”. Papa keek hem glimlachend aan, maar nu was Sam niet zo trots,

hij schaamde zich een beetje. Dichterbij gekomen zagen zij hoe dat zee-

hondje met zijn kop boven water heen en weer zwom,

om af een toe een duik te maken. “Hoelang kan hij on-

der water blijven?” vroeg Sam. “Als hij volwassen

wordt wel 20 minuten! En dat is veel meer dan jij voor

je B diploma moet doen!” “Hoe kan dat nou?” vroeg An-

ne. “Dat zal ik je straks vertellen” beloofde papa.

Thuis gekomen haalde Papa een natuurgids te voor-

schijn en zocht Zeehonden op. Het bleek dat de hart-

slag van een zeehond omlaag gaat als hij duikt, zodat

hij veel minder hoeft in te ademen. “Dus hoeft hij niet zo vaak naar boven te

komen” Sam snapte het goed. “Is het niet wonderlijk hoe God hem heeft ge-

maakt?” Papa pakte zijn Bijbel en las uit Psalm 104: “Zie hoe wijd de zee zich

uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren klein en groot … En allen

zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd … opent zich uw hand, dan

worden zij verzadigd.” Op dat moment riep mama, “Eten!” En je kunt wel ra-

den wat ze aten - vis! Maar op een bord, natuurlijk.

Wonderen van de natuur Zeeleeuwen en zeehonden

Chris Tarry
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Waterleiding

Zonder water kan niemand leven. Het lijkt zo gewoon, kraan open en je hebt

helder, fris water. Zo makkelijk was het niet altijd, en ook nu moeten veel

mensen nog leven zonder goed drinkwater. Heel vroeger gingen mensen bij

een rivier of een natuurlijke bron wonen. Door het graven van putten ontdek-

ten zij dat er veel water in de grond verborgen zat. In Egypte zijn hele oude

putten gevonden die bekleed waren met bamboetwijgen. Het water werd met

een leren emmer om hoog gehaald. Later gebruikten zij holle palmbomen om

water door te laten stromen. Zo ontstonden de eerste waterleidingen. In het

Oude Testament lezen we over een watergang, die de Jebusieten aangelegd

hadden. Het was een tunnel vanaf de bron, waar een waterleiding doorheen

liep. Zo hadden ze in de stad bronwater zonder dat ze de stad uit hoefden te

gaan. David wilde de stad Jebus veroveren en ging door die watergang (lees

maar 2 Samuël 5:8). Koning Hizkia maakte een grotere tunnel voor deze wa-

tervoorziening (plaatje 1). In het Romeinse Rijk werd de watervoorziening

uitgebreid. De waterleiding zoals we die nu kennen komt eigenlijk uit die tijd.

Rond Rome werden, op plaatsen waar helder water stroomde, in totaal 14

aquaducten gebouwd (plaatje 2). Ze voerden water naar de stad, vanwaar het

verdeeld werd over de verschillende stadsdelen. Vooral de rijken en de ther-

men, dat zijn warmwater baden, maakten gebruik van dit waterleidingnet.

Ook de openbare fonteinen waren erop aangesloten. Opdat het water niet

zou vervuilen, werden de uitgangen in de stad gedeeltelijk dichtgemetseld of

heel smal gemaakt (plaatje 3). Dat lijkt al wat op onze rioleringsbuizen. Een

bad was erg groot, je kon er met veel mensen tegelijk in. Om daar warm wa-

ter in te krijgen, stookten slaven buiten het bad een vuur. De warme lucht

werd door buizen onder de vloer naar het bad vervoerd. Maar één van de

aquaducten naar Rome voerde ondrinkbaar water aan. Dit werd gebruikt om

de straten schoon te spoelen. Zo werd er geen kostbaar drinkwater verspild.

Wist je dat?



Op deze sites kun je veel informatie over de zeehond vinden:

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/gewone-zeehond

www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/dieren/zeehonden

Op www.wikikids.nl/Zeehond vind je een korte beschrijving

van het leven van de zeehond.

Op schooltv staat een filmpje over een baby zeehond: www.

schooltv.nl/video/geboorte-van-een-zeehond-een-baby-op-het-ijs/#q=zeehond%20

Kijk eens wat een kunstenmakers zeeleeuwen zijn:

www. schooltv.nl/video/zeeleeuwen-wat-een-acrobaten/#q=%22zeeleeuw%22

Internet

GOED OF FOUT ?

Geef aan of deze zinnen goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan

hebt, komt er een woord uit. Succes!

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

goed fout

1 Een babyzeehond noem je ook wel een huiler G Z

2 Een zeehond kan drie kwartier onder water blijven E R

3 Zeehonden en zeeleeuwen hebben geen snorharen E I

4 Zeehonden en zeeleeuwen kunnen goed zwemmen J K

5 Zeehonden en zeeleeuwen eten vooral vis Z P

6 Zeehonden hebben oorschelpen A E

7 Zeeleeuwen spelen graag Z O

8 Zeehonden zijn sneller op het land dan zeeleeuwen L E

9 Zeehonden en zeeleeuwen zijn koudbloedig S E

10 Zeehonden leven in de Waddenzee H V

11 Pieterburen vangt zieke zeehonden op O I

12 Zeehonden hebben kortere vinnen dan zeeleeuwen N S

13 Zeehonden en zeeleeuwen maken hetzelfde geluid T D
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