
 

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

God zorgt voor alle mensen die gehoorzaam zijn 
 

Noach zat met zijn vrouw en zonen samen met heel veel verschillende dieren 

in de ark. Een engel had de deur dichtgedaan. Niemand kon er meer in of uit. 

Op een dag kwam er overal water vandaan. Het regende heel hard, en zelfs 

uit de grond kwam water. Alles op aarde verdween onder dat water. Daarop 

dreef de grote ark eenzaam rond. 
 

Noach was niet bang, hij wist dat de aarde niet altijd zee zou blijven. God 

had immers mooie dingen beloofd, en die moesten nog gebeuren. Eens zou er 

een bijzonder kind geboren worden. Een kind dat nooit ongehoorzaam zou 

zijn: de Here Jezus, de Zoon van God. Hij zou de mensen leren wat goed en 

fout is. 
 

Noach woonde in de ark tot de aarde weer droog was. Hij wachtte tot God 

zei: ‘Ga allemaal maar naar buiten. Jullie kunnen weer op de aarde gaan wonen. 

Als jullie gehoorzaam zijn zal Ik altijd voor jullie zorgen. Jullie zullen veel 

kinderen krijgen, die overal moeten gaan wonen. De aarde moet helemaal be-

woond worden. Ik beloof jullie dat de aarde nooit meer helemaal zee zal wor-

den. Kijk maar naar de lucht als het regent. Wanneer jullie een mooie regen-

boog zien, weten jullie dat Ik voor de aarde zorg’. 
 

Noach had drie kinderen: Sem, Cham en Jafeth. Cham luisterde niet naar 

God. Net als Kaïn, deed hij wat hij zelf wilde. Sem en Jafeth waren heel ge-

hoorzaam. God zei: ‘Als jullie gehoorzaam blijven, zal ik altijd voor jullie bei-

den zorgen’. 
 

Na veel jaren waren er weer veel mensen op aarde. Zij hadden toch niet goed 

geluisterd. God had gezegd: jullie moeten ervoor zorgen dat de hele aarde vol 

wordt met mensen. Maar de mensen waren op één plek bij elkaar gebleven. De 

kinderen van Sem en Jafeth woonden bij de kinderen van Cham. Weer gingen 

de mensen slechte dingen bedenken. Ze bouwden een stad en wilden daar een 

toren in maken. Zo hoog, dat je die overal kon zien. Met die hoge toren in de 

stad zouden ze nooit verdwalen. Zo konden ze altijd dicht bij elkaar blijven 

wonen. Bleven ze ook bij elkaar? Dat lezen jullie de volgende keer.   N.D. 



 
 

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 zij 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 wat nauwkeuriger te be-

kijken.            C.T. 

Wonderen van de natuur                  Rupsen 



 

De tijd 
 

Al heel lang bestaan er klokken en horloges, waarop we, als we niet al 

te klein zijn, kunnen zien hoe laat het is. Sommige horloges geven ook 

het jaar en de datum aan. Vroeger, toen er nog geen klokken waren, 

gebruikten de mensen een zonnewijzer om te zien hoe laat het was. Je 

hebt misschien aan een muur wel eens een stenen plaat of schildering 

gezien, met streepjes of getallen erop, en daarboven een dunne pijl. 

Als de zon schijnt, komt er ergens op de steen of schildering een 

schaduw van die pijl. De zon verandert steeds van stand en de      

schaduw dus ook. De mensen wisten dat als de schaduw helemaal         

onderaan was, de helft van de dag voorbij was. Maar als het bewolkt 

was kon je de tijd niet zien. De Romeinen hadden hier wat op gevon-

den. Zij gebruikten een waterklok. Dat was een grote vooruitgang, 

want die kon je wel gebruiken als er geen zon was. Hij leek wel een 

beetje op een zandloper, een soort trechter vol met fijn zand. Alleen 

was de waterklok niet met zand gevuld maar met water. Het water 

druppelde er heel langzaam uit. Aan het eind van de dag was het glas 

leeg. Hoe lager het water stond, 

hoe meer tijd er dus voorbij was.       

Maar wat is nu eigenlijk ‘tijd’? Al 

in het begin van de Bijbel lezen 

we dat God zei: “Er moeten lich-

ten aan de hemel komen om de 

dag te scheiden van de nacht. Ze 

moeten de seizoenen aangeven en 

de dagen en jaren”. Zo regelde 

God ons leven door de dag en de nacht, die bij elkaar 24 uur duren. De 

uren, dagen en nachten werden, vanaf de eerste dag en de eerste 

nacht die God maakte, weken, maanden, jaren, eeuwen en zelfs millen-

nia. Zo loopt de grote klok van God, nooit voor en nooit achter. Tijd is 

dus een gave van God, net als ons leven. Dat hebben we van Hem ge-

kregen om goed te gebruiken in Zijn dienst.     A.B. 

Wist je dat? 



  

Als je zelf eens een waterklok wilt maken, kun je op 

www.dewaterkrant.nl zien hoe je dat moet doen en wel-

ke spullen je daarvoor nodig hebt. 

 

Er is een leuke en leerzame site over tijd. Daarin staat 

ook iets over zonnewijzers. Kijk maar eens op: 

http://proto2.thinkquest.nl/~klc016/zonnewijzer.htm 

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 twee woorden maken. Stuur 

die naar ons op per e-mail of op een kaart (het adres staat op het kaft).  

Dan zit er bij het volgende blad een verrassing voor je! 
 

BLADEREN         GROENTE      NECTAR        TUIN 

BLOEMEN         INSEKT       PLANTEN        VLINDERS 

EITJE         KLEUREN      POPPEN 

ETEN          MOOI       RUPS 


