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

De Heer zal erin voorzien

‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien’. Over deze woorden van zijn

vader moest Izaäk nadenken. God zou kiezen, en wat Hij kiest is altijd goed.

Izaäk keek hoe zijn vader het altaar klaarmaakte en het hout er op legde,

maar hij had nog steeds geen lam. Abraham kon niet langer wachten, nu

moest hij zijn zoon vertellen wat God had gevraagd. Izaäk vertrouwde zijn

vader. Hij liep niet weg en liet zich vastbinden. Abraham was klaar om het

offer te brengen. Zo was het genoeg! Een engel riep vanuit de hemel:

‘Abraham, Abraham!’. ‘Ik luister’, antwoordde hij. ‘Raak de jongen niet aan,

doe hem niets!’ Abraham had laten zien, dat hij God het liefste wat hij bezat

wilde geven. En nu mocht hij het touw weer losmaken. Het was alsof hij zijn

zoon weer had teruggekregen uit de dood. Toen Abraham rondkeek zag hij

een ram, die met zijn horens was vastgeraakt in een struik. Hier was het

bewijs dat God zelf voor het offer zorgde. Abraham pakte de ram en bracht

hem als offer aan God. Hij gaf deze offerplaats toen een mooie naam: ‘De

Heer zal erin voorzien.’ God vertelde Abraham opnieuw dat hij rijk gezegend

zou worden, ‘Dat zweer ik bij Mij zelf’ zei Hij er bij. Blij en getroost gingen

Abraham en Izaäk naar huis. Izaäk had nu ook zelf de belofte van God mogen

horen, en die belofte was ook voor hem. Thuisgekomen vertelden ze aan Sara

alles wat er gebeurd was. Ze waren een heel gelukkig gezin. Toen Sara 127

jaar was stierf zij. Abraham en Izaäk waren daar erg verdrietig over. Abra-

ham moest ook nog gaan zoeken waar hij haar zou begraven. God had hem het

hele land beloofd, maar hij woonde er als vreemdeling. Het land was nog niet

van hem. Wat nu? Hij wist dat hij niet zomaar een stukje grond kon nemen.

Hij moest wachten totdat God hem het land zou geven. Kopen, dat kon wel.

Van een landeigenaar mocht hij een mooi stuk land kopen. Een akker met

bomen en een grot. Daar in die grot kon hij Sara begraven. Izaäk miste zijn

moeder heel erg. Abraham dacht, Izaäk moet gaan trouwen, dan zal hij niet

meer zo eenzaam zijn. Waar wie zou een goede vrouw voor Izaäk zijn? Hier

woonden allemaal meisjes die God niet wilden gehoorzamen. Waar zou dan een

meisje zijn dat goed bij Izaäk zou passen? Dat lezen jullie de volgende keer.



Het was een prachtig mooie septemberdag. Sam en Anne gingen naar school.

Op weg daarheen kwamen zij langs een rij doornhagen. Daarop glinsterden

hele fijne herfstdraden in de zon. “Zullen we die mee naar school nemen?”

vroeg Sam. “Hoe doe je dat?” wilde Anne weten. “Dat is makkelijk hoor, zoek

maar een gevorkt takje, dan zal ik het je laten zien.” Zo gezegd, zo gedaan.

Sam schoof het takje precies onder het spinrag en tilde het voorzichtig op.

“Dat is voor jou, en nu pak ik er nog een voor mezelf.” Toen zij op school

waren gekomen lieten zij de andere kinderen trots ‘hun’ spinrag zien. De

eerste les die dag ging juist over spinnen en hoe zij hun webben maken.

Thuis gekomen moest mama het allemaal horen. “Weet je, een spin heeft een

speciale klier in zijn achterlijf en daaruit komt het spinsel,” legde Sam uit.,

“en hij kan niet alleen webben maken om zijn prooi te vangen, maar het

vrouwtje maakt er ook een eizak van voor de babies,” voegde Anne er aan toe.

“En soms zweven ze er gewoon mee door de lucht, het lijken wel acrobaten in

het circus,” vond Sam. “Maar hoe vangt het web de prooi?” vroeg mama. “Nou,

spinnendraad is zo kleverig, dat de insecten die daarin terechtkomen niet

meer weg kunnen.” “Zo zorgt God ervoor dat ook de spinnen hun eten krijgen”

zei mama, “en dat is maar goed ook, anders zouden wij last krijgen van een

insectenplaag!”

De volgende ochtend moest papa vroeg weg. In zijn haast merkte hij het

nieuwe spinnenweb niet op, dat tussen de bomen in de voortuin hing. ’s Avonds

moest hij lachen toen hij er weer aan dacht. “Raad eens wat ik vandaag

gevangen heb, jongens.” Sam en Anne zaten met hun gedachten helemaal bij

insecten, dus was dat wat zij raadden! “Nee, maar jullie hebben het bijna

goed. Ik heb niet de prooi, maar toevallig het lokmiddel gevangen – een groot

spinnenweb!” “Hebben wij gisteren ook gedaan, papa.” En toen moest Sam zijn

eigen raadsel vertellen: “Hoe weet je wat een spin eet?” Dat was niet moei-

lijk: op het web kijken! C.T.

Wonderen van de natuur Spinnenwebben



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 door heen

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 Sam. 5:8). Koning Hizkia maakte een grotere tunnel voor deze water-

voorziening (plaatje 1). In het Romeinse Rijk werd de watervoorziening uitge-

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

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

ten gebouwd (plaatje 2). Ze voerden water naar de stad vanwaar het ver-

deeld werd over de verschillende stadsdelen. Vooral de rijken en de thermen,

dat zijn warmwater baden, maakten gebruik van dit waterleidingnet. Ook de

openbare fonteinen waren erop aangesloten. Opdat het water niet zou vervui-

len, werden de uitgangen in de stad gedeeltelijk dicht gemetseld 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 warm water te krijgen in

een bad, stookten slaven buiten het bad een vuur. De warme lucht werd via

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. N.D.

Wist je dat?



Er is een griezelig mooie website over spinnen, met veel

foto’s van verschillende groepen spinnen: huisspinnen,

tuinspinnen: www.gardensafari.net/dutch/spinnen.htm

Ook staat er een leuk werkstuk van Kevin over spinnen

op http://werkstuk.freddoweb.nl/spin/spinfr.htm

Wil je meer weten over aquaducten? Kijk dan maar eens

op http://aquaduct.hobbysite.info. Erg mooi!

Internet

GOED OF FOUT ?

Geef bij de volgende zinnen, over de spinnen uit wonderen van de natuur, aan

of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed hebt gedaan, komt er een

woord uit. Stuur dat naar ons op per E-mail, of op een kaart (het adres staat

op het kaft). Bij het volgende blad zit dan een verrassing voor je! Succes!

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

goed fout

1 Een spin heeft acht poten. K H

2 In Nederland zijn geen giftige spinnen. R O

3 Spinnen hebben oren. P U

4 Spindraad is heel sterk. I A

5 Mannetjes zijn meestal groter dan vrouwtjesspinnen. T S

6 Spinnen zijn geen nuttige dieren. F S

7 De meeste spinnen zijn nachtdieren. P M

8 Sommige spinnen in Nederland bijten. E I

9 Een hooiwagen is een spin. G N

10 Spinnen vangen insecten in hun web. N W

11 Spinnen leggen eitjes. E I

12 Spinnen hebben botten. R N


