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

Koning Achab

In het Tienstammenrijk Israël heerste de ene goddeloze koning na de ande-

re, maar de ergste van allemaal was Achab. Hij diende eerst de gouden kalve-

ren, die Jerobeam gemaakt had. Toen trouwde hij met Izebel, de dochter van

de heidense koning van Sidon. En dat terwijl God toch had gezegd dat de ko-

ning niet met een heidense vrouw mocht trouwen. Izebel diende de Baäl, en

bracht veel afgodsbeelden mee. Zij liet in de hoofdstad Samaria een tempel

voor de Baäl bouwen en stelde priesters voor hem aan. Iedereen moest de

Baäl gaan dienen, en wie dat niet deed, werd gedood. Achab was slap en deed

alles was zij wilde. Izebel wilde dat alle priesters en profeten van de Here

gedood worden. Mensen die God liefhadden waren heel verdrietig en bang, en

vroegen God om hulp. In die tijd was er een profeet die God diende: Elia. Zijn

naam betekent: De Here is God. Elia bad tot God: “wilt u ervoor zorgen dat er

geen regen meer komt? Dan zullen de mensen zien dat de afgoden hen niet

kunnen helpen. Dat kunt U alleen, want u alleen bent God”.

Op een dag ging hij naar Achab. Hoe durfde hij dat? Hij wist toch dat Izebel

alle profeten wilde doden? Maar Elia vertrouwde op God en was niet bang. Hij

zou ervoor zorgen dat hem geen kwaad werd gedaan! Hij zei: “God, die leeft

en die ik dien heeft gezegd dat er drie jaar geen regen of dauw zal komen

omdat niet Ik maar Baäl gediend wordt”. Achab geloofde hem niet, maar er

kwam geen regen en de zon bleef maar schijnen. Toen liet hij overal zoeken

naar Elia. Hij kon hem nergens vinden, want God had hem verstopt. Elia moest

naar de beek Krith gaan, ver van Samaria vandaan. God zorgde dat Elia elke

dag eten kreeg, doordat raven hem brood en vlees brachten. Drinken kon hij

uit de beek. Maar toen die ook opdroogde zei God tegen Elia: Ga nu naar Zar-

fath. Daar zal een weduwe voor je zorgen. Vreemd, want dat was een heiden-

se plaats. Moest hij naar een heidense vrouw?. Maar God wist dat deze vrouw

Hem wilde dienen. Hij zorgt immers niet alleen voor Israël, maar voor ieder-

een die Hem wil dienen. Elia ging gehoorzaam op weg. Bij de poort zag hij een

vrouw hout sprokkelen. Hij vroeg haar: “wilt u water voor mij halen en wat te

eten brengen?”. Hoe het verder ging vertel ik de volgende keer.

Nel Davids



Sam en Anne speelden in de tuin. Na een poosje voetballen kregen ze dorst.

Ze haalden in de keuken limonade uit de koelkast en gingen in de schaduw op

de bank achter het huis zitten. Achter hen hoorden zij zoemen, en ja hoor,

daar waren honingbijen bezig nectar uit de oranje-rode leeuwebekken te

halen. “Kijk hoe die helemaal de bloem ingaat!” riep Anne opgewonden.

“Je kunt hem bijna niet meer zien!” Sam vond het ook prachtig om te zien.

Later vertelden zij aan mama wat zij gezien hadden. “Wisten jullie dat er in

zo’n bijenfamilie één vrouwtje de koningin is, en dat alle andere werksters

zijn, die nectar en stuifmeel verzamelen en naar de bijenkorf brengen om de

larfjes te voeden? Als je goed kijkt, zie je gele bobbels op hun achterpoten.”

Sam wilde meer weten: “Zijn er geen mannetjes dan?” “Jazeker, maar die

werken niet; die zijn er alleen om met de bijenkoningin te paren, en dan

sterven ze.” Dat vond hij niet leuk om te horen! Anne ging weer naar de

bloemen kijken, en kon met eigen ogen zien wat mama had verteld.

’s Avonds hadden ze het weer over de bijen, en papa wist er nog meer over te

vertellen. “Weten jullie dat bijen in de lucht goed met elkaar kunnen commu-

niceren? Als een werkster een nieuwe voedselbron ontdekt heeft, dan wijst

zij de anderen de weg met een soort dans! Ze zijn ook de hele dag druk in de

weer; soms leggen ze 250 km. in één dag af!” “En waar komt de honing van-

daan?” moesten Sam en Anne weten. “De werksters bewerken de nectar tot

die ingedikt is, en dan bergen ze die op in cellen. Als er teveel in zit, haalt de

bijenhouder, de imker, die eruit en verkoopt dat als honing.”

Mama had ook een vraag. “Wie in de Bijbel vond honing in een leeuw?”

“Simson, natuurlijk” wisten Sam en Anne heel zeker. Zij zochten het verhaal

weer op (zie Richters 14). Dat was een rare plaats om honing te vinden,

dachten zij. “En de jongens konden het raadsel niet oplossen: ‘Het is sterk en

het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid.’”

Wonderen van de natuur Bijen

Chris Tarry



De sleutel

Wie heeft mijn sleutel gezien? Dat heb jij ook vast wel eens geroepen. Je

huissleutel, je fietssleutel of het kleine sleuteltje van een dagboekje. Alle-

maal sleutels die je makkelijk kunt verliezen. De eerste sloten waarvan be-

schrijvingen bewaard zijn gebleven, werden in het oude Egypte gemaakt om

opslagplaatsen af te sluiten. Die houten sleutels konden wel 40 cm lang zijn.

De sleutelbewaarder droeg de sleutel meestal op zijn schouder. De sleutel

zat dan vast aan een koord om zijn nek. Hij was verantwoordelijk voor de

sleutel. Bij verlies zou hij streng gestraft worden. Ongeveer 1000 jaar voor

Christus werden de sleutels van brons gemaakt. Nog steeds heel erg groot.

De Romeinen, waar jullie nu al meer over

gelezen hebben, begonnen met kleinere

sleutels. Ze lijken zelfs wel op die van nu.

Klein en met veren. De sloten waren daar-

mee zeker niet makkelijk open te krijgen.

Toen Petrus in de gevangenis opgesloten

was, lag hij te slapen, vastgeketend aan twee soldaten. Ze gebruikten dan een

soort hangslot. De sleutels waren niet groter dan 5 cm., dus heel makkelijk op

te bergen. De Romeinen maakten ook

heel bijzondere sleutels. Sleutels met

een symbolische betekenis. De bekend-

ste is de ringsleutel. De bruidegom gaf

zijn bruid op de bruiloft een ringsleutel.

Die sleutel gaf symbolisch toegang tot

alles wat hij had. Dit was het bewijs dat

hij dat allemaal met zijn bruid wilde de-

len en haar helemaal vertrouwde. Daar

komt ons gebruik van trouwringen vandaan. Een sleutel kan

dus ook een symbolische betekenis hebben. De Here Jezus

zei tegen Farizeeën: ‘jullie hebben de sleutel tot de kennis

weggenomen.’ Zij vertelden de mensen niet de goede dingen,

alsof zij alles wat er door de profeten opgeschreven was op

slot hadden gedaan. Wij mogen de Here dankbaar zijn dat

wij allemaal een Bijbel hebben en dat de bijbel voor ons niet

‘op slot’ zit, dus geen geheimschrift is voor ons.

Wist je dat?

Nel Davids



Over sleutels is er niet zo veel te vinden. Maar op de

site www.deoudesleutel.nl staan afbeeldingen van oude

sleutels, ook de ringsleutel.

Op internet is wel heel veel te vinden over bijen. Er is

zelfs een bijen.startpagina.nl. We hebben twee sites

voor je uitgezocht:

wikikids.nl/Bijen en:

schooltv.nl/video/hoe-leven-bijen-harde-werkers-die-honing-maken/#q=bijen

Internet
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Woordzoeker bij wonderen van de natuur

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

door. Met de letters die over blijven kun je nog een woord maken. Succes!

BIJEN GEEL LARF WERKSTERS

BIJENKORF HONING NECTAR ZOEMEN

BLOEMEN IMKER RAAT ZOET

DAR KONINGIN STUIFMEEL
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