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

Elisa en de leugen van Gehazi

Naäman wilde na zijn genezing alleen nog de ware God dienen. Hij zei tegen 

Elisa dat er wel een ‘probleem’ was: “Ik moet wel met de koning mee naar de 

tempel van de god Rimmon. Als de koning dan bukt, moet ik ook bukken omdat 

de koning op mijn arm steunt. Zou God mij dat wel vergeven?” Elisa zei: “Ga in 

vrede”. Blij ging Naäman naar huis.

Maar Gehazi vond het heel dom dat zijn heer Elisa geen geschenk van 

Naäman wilde hebben. Hij bedacht een plannetje en rende de stoet achterna. 

Naäman zag hem, liet de stoet stilhouden en vroeg wat er was. Gehazi zei dat 

er niets gebeurd was, maar dat er twee jonge profeten waren gekomen en 

zijn heer niets had om ze te geven. Nu wilde hij toch wel graag voor hen een 

mooi overkleed en wat geld. Naäman was blij dat hij wat terug kon doen, en 

gaf Gehazi twee keer zoveel als hij vroeg. De knechten van Naäman zouden 

het voor hem dragen. Gehazi dacht dat niemand het wist. Maar God zag het 

natuurlijk – voor Hem kun je niets stiekem doen. Vlak bij zijn huis zei Gehazi 

dat hij het verder wel alleen kon. Hij wilde niet dat iemand hem zou zien, en 

verborg snel alles in zijn huis. Toen ging hij – alsof er niets was gebeurd –

naar Elisa, die hem vroeg waar hij geweest was. Gehazi loog, en zei dat hij 

nergens was geweest. Elisa was teleurgesteld, en zei: “Ben ik in de geest niet 

met je mee geweest. Ik heb gezien wat je gedaan hebt. Daarom zal de me-

laatsheid van Naäman nu op jou komen. Je mag ook mijn dienaar niet meer 

zijn”. Zijn hele leven bleef Gehazi melaats. Elisa koos een andere dienaar.

Ook de Arameeërs waren vijanden van Israël. Hun leger wilde Samaria ver-

overen. Koning Joram van Israël was erg goddeloos. Hij vertrouwde op afgo-

den. Maar God liet het volk niet in steek. Aram had geen recht op het land. 

Koning Benhadad overlegde met al zijn ministers en generaals waar het leger 

Israël zou binnenvallen. Israël mocht niets weten. Het moest een plotselinge 

aanval zijn. Maar elke keer wisten de Israëlieten het al. Israëlische soldaten 

stonden dan klaar om te vechten. Benhadad snapte er niets van. Er was vast 

een spion bij hem. Hij vroeg de minsisters en generaals, wie of dat was. Een 

van de hovelingen zei: “Nee, niemand van ons is het. Elisa de profeet weet 

wat u bespreekt en waarschuwt het leger. Hun God strijdt voor hen”. De vol-

gend keer lees je wat er toen gebeurde.

Nel Davids



Anne kon haar oren niet geloven. De juf had de klas 

gevraagd waar de melk vandaan kwam, en Karel had 

gezegd: “van de supermarkt!” Ze dacht eerst dat hij 

een grapje maakte, maar nee hoor, hij bleef volhou-

den dat het zo was. Had hij dan nooit koeien in een 

weiland gezien? En had niemand het hem dan ooit 

verteld? Ze vond het maar raar.

Thuisgekomen moest Anne het aan mama kwijt. “Wat jammer”, vond mama, 

“want melk is een wonder. Wat eten koeien?” “Gras, natuurlijk”, antwoordde 

Anne. “En hoe komt het dat koeien daardoor melk kunnen geven? Weet je 

dat?” Anne schudde haar hoofd. “Ik weet het”, klonk een stem uit de andere 

kamer. Sam, die bezig was met zijn huiswerk, had ge-

hoord waar ze het over hadden. “Een koe heeft vier 

magen, en zij moet het gras herkauwen en fijnmalen. 

En tenslotte komen de goede delen van het gras in het 

bloed terecht en daar maakt de uier dan melk van.” 

“Sam, je wordt vast boer!” zei mama.

Later lazen zij in de Bijbel dat God had beloofd dat het volk Israël naar een 

land zou gaan, dat zou ‘overstromen’ van melk en honing (Exodus 3:8). Papa 

legde verder uit dat, toen zij bij dat land kwamen, de stammen Ruben en Gad 

vroegen of zij aan de rivier de Jordaan mochten blijven wonen. De weilanden 

daar waren  erg geschikt voor het vele vee dat zij bezaten (Numeri 32:1).

Voordat ze naar bed gingen kregen ze een glas warme melk. Dat vonden ze 

lekker. “Waarom drinkt oma nooit gewone melk?” wilde Anne 

weten. “Zij is allergisch voor koeien-

melk, dus drinkt ze geitenmelk. Dat 

is net zo gezond.” “En weet je, An-

ne, hoeveel melk een koe per dag 

geeft?” Sam wilde laten zien hoe-

veel hij wist: “Vijfentwintig liter!” 

“Vroeger moesten ze dat allemaal met de hand mel-

ken,” zei papa, “maar nu hebben ze melkmachines.” 

“Ja, dat hebben we bij oom Henk gezien”, herinnerde 

Anne zich.

De volgende dag zag Anne Karel weer en vroeg hem: “Weet je nu waar de 

melk vandaan komt?” “Ja, uit de koelkast!” Maar nu maakte hij wel een grapje.

Wonderen van de natuur            Melk

Chris Tarry



Mijnbouw en metaalbewerking

Hebben je je wel eens afgevraagd waar alle metaalsoorten vandaan komen? 

In onze tijd wordt bijvoorbeeld veel staal gebruikt. Waar komt al het ijzer 

vandaan om dat staal te kunnen maken? Het antwoord kun je in de Bijbel vin-

den. In het boek Deuteronomium lees je, dat Mozes de Israëlieten vertelt 

dat Kanaän een rijk land is: “een land waar u ijzer vindt in het gesteente en 

waar u koper delft uit de bergen” (8:9).

Diep in de aarde zitten veel metalen en andere kostbaarheden verborgen. Al 

in de steentijd (duizenden jaren geleden) wisten mensen hoe ze materialen 

uit de aarde konden gebruiken. Ze hadden toen nog geen 

ijzer, en alles werd van steen gemaakt. Vuursteen, dat diep 

in de grond zit, was ideaal om gereedschap en wapens van te 

maken. Wanneer je er een stuk afsloeg, werd de rand zo 

scherp dat je, als je niet oppaste, je vinger ermee kon af-

snijden. Om bij vuursteen te komen groef je een mijn. Een 

diepe brede gang (schacht) in de grond, waarvan de wanden 

werden bekleed met hout zodat ze niet konden instorten. De schacht kon wel 

500 meter diep zijn. In Limburg is nog een oude vuursteenmijn, die je kunt 

bezoeken. Later ontdekten de mensen allerlei andere metalen in de grond.

Toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, namen ze heel veel goud, zilver en 

koper uit dat land mee. Van de verschillende metalen werden gebruiks- en 

siervoorwerpen gemaakt. Het metaal werd gesmolten en in vormen gegoten. 

Een goudsmid was een echte kunstenaar. Daar komt de uitdrukking, ‘hij heeft 

gouden handen’ vandaan. Er waren toen geen ovens die je precies op de juiste 

temperatuur kon instellen. De smid moest met een blaasbalg zorgen dat het 

vuur heet genoeg werd. De kleur van het vuur vertelde hem of de juiste tem-

peratuur was bereikt. Het gesmolten metaal werd 

daarna in een stenen mal (een afdruk) gegoten. Platen 

gegoten goud konden nog met een hamertje in mooie 

vormen geslagen worden. Voor het maken van beeld-

jes werd eerst een vorm van was gemaakt. De vorm 

werd in klei gezet en verhit, de was smolt dan weg en 

de ontstane ruimte in de klei kon vol gegoten worden 

met vloeibaar goud. Na afkoeling kon de klei eraf ge-

bikt worden. Het principe van deze techniek wordt 

ook nu nog gebruikt.

Wist je dat?

Nel Davids



Hoe komt het pak of de fles melk bij jou in de koelkast?

schooltv.nl/video/melk-van-de-koe-naar-de-koelkast/
#q=%22zuivel%22
Wanneer je naar www.vuursteenmijnen.nl gaat, vindt je 

allemaal informatie met plaatjes over de prehistorische 

vuursteenmijnen in Limburg, die je ook kunt bezoeken.

IJzergieten is mooi om te zien. Kijk maar eens op:

https://www.youtube.com/watch?v=n432byCG7PY
Er wordt heel veel gemaakt van ijzer, maar  hoe gaat dat? Kijk op:
schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/#q=%22mijn%22

Internet

GOED OF FOUT ?

Geef bij de volgende zinnen over wonderen van de natuur aan of ze goed of 

fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, komen er twee woorden uit. 

Succes!

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

goed fout

1 Koeien eten het liefst gras. S Y

2 Een koe heeft 3 magen. O L

3 De pens is de tweede maag. G A

4 Koeien zijn herkauwers. G T

5 Koeien zijn alleseters. K R

6 Een 1 jarige koe heet een pink. O A

7 Een melkkoe geeft 25-55 liter melk per dag. O A

8 Een koe eet 70-80 kilo gras per dag. M L

9 Een koe weegt ongeveer 700 kilo. V B

10 Koeien kunnen niet goed horen. L O

11 Een koe poept en plast wel 100 kilo per dag. T S

12 Een koe slaapt meer dan 2 uur per dag. G E

13 Veel mensen zijn allergisch voor koeienmelk. R M
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