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Noach en de grote overstroming
De mensen zijn slecht
De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen
maar slechte dingen. Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij
de mensen gemaakt had.
Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op
het land en geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en
de dieren gemaakt heb.
Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was
Noach.
Noach leeft goed
Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze
heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem
heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God.
Alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen.
God zag dat de hele aarde slecht was. Daarom zei hij tegen Noach: ‘Ik ga
een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en
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een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en

Genesis 6:5-22

oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde.’
Noach moet een boot maken
Verder zei God tegen Noach: ‘Jij moet een boot maken. Het moet een
houten boot zijn met verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en
van buiten waterdicht maken. De boot moet 150 meter lang worden, 25
meter breed en 15 meter hoog. Hij moet drie verdiepingen hebben. Er
moet een raam in de boot zitten, en een deur in de zijkant. Je moet een
halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten.
Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat
leeft, zal sterven, alles en iedereen op aarde. Maar ik beloof dat ik jou zal
beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en
hun vrouwen zullen veilig zijn.
Je moet in de boot ook dieren meenemen. Van elke soort een mannetje
en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. Van alle soorten
vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er twee naar
je toe komen. Je moet ervoor zorgen dat er in de boot genoeg eten is voor
jullie zelf en voor de dieren.’
Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had.
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De toren van Babel
De mensen bouwen een toren in Babel
Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal. De mensen
trokken toen van de ene plaats naar de andere. Zo kwamen ze op een keer
in het oosten, in Babylonië. Ze gingen daar wonen in een dal.
Toen zeiden de mensen tegen elkaar: ‘Laten we van klei stenen
bakken.’ Zo maakten ze bakstenen om mee te bouwen. Ze gebruikten teer
om de stenen aan elkaar vast te maken. Toen zeiden ze: ‘Laten we een stad
gaan bouwen met een toren die tot in de hemel komt. Dan worden we heel
beroemd. En als we in die stad blijven, raken we niet over de hele aarde
verspreid.’
De mensen verstaan elkaar niet meer
Toen kwam de Heer naar de aarde. Hij kwam kijken naar de stad en de
toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei: ‘De mensen zijn nu
één volk en ze spreken allemaal dezelfde taal. Wat ze hier doen, is nog
maar het begin. Straks kunnen ze alles doen wat ze bedenken. Laat ik naar
ze toe gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan.’
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ze toe gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan.’

Genesis 11:1-9

Toen verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde. Ze stopten
met de bouw van de stad.
Die stad wordt Babel genoemd. Daar zorgde de Heer ervoor dat de
mensen elkaar niet meer konden verstaan. En dat ze overal op aarde
gingen wonen.
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De koningin van Seba
De koningin van Seba bezoekt Salomo
De koningin van het land Seba hoorde over koning Salomo. Zij hoorde
dat hij heel wijs was, en dat hij zijn wijsheid van de Heer gekregen had. Ze
wilde weten of hij echt zo wijs was. Daarom besloot ze om naar Salomo
toe te gaan en hem moeilijke vragen te stellen.
Ze ging naar Jeruzalem met een grote groep kamelen en met veel
dienaren. De kamelen droegen kostbare geschenken: geurige olie en
kruiden, en heel veel goud en edelstenen.
Zo kwam ze bij Salomo. Ze vroeg hem alles wat ze wilde vragen. En
Salomo gaf overal antwoord op. Hij wist echt alles.
De koningin is onder de indruk
Toen begreep de koningin van Seba hoe wijs Salomo was. Ze zag het
paleis dat hij had laten bouwen. Ze zag het lekkere eten op tafel, ze zag
zijn dienaren aan tafel zitten. Ze zag hoe goed het personeel de mensen
bediende, en hoe mooi hun kleding was. Ze zag wat een goede wijn
Salomo had. En ze zag de offers die hij bracht in de tempel van de Heer.
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Salomo had. En ze zag de offers die hij bracht in de tempel van de Heer.

Ze was diep onder de indruk.
Ze zei tegen koning Salomo: ‘Het is dus waar, wat ik in mijn land over
u gehoord heb. Dat u zo veel weet, en dat u zo’n wijze koning bent. Ik
wilde het eerst niet geloven, maar nu heb ik het zelf gezien. En ik had nog
niet eens de helft gehoord, want de werkelijkheid is nog veel mooier! U
bent nog veel wijzer en rijker dan de mensen mij verteld hebben.
Wat hebben de mensen in uw paleis een geluk dat ze altijd bij u zijn!
Zij kunnen altijd uw wijze woorden horen. Ik dank de Heer, uw God.
Hij houdt zo veel van u, dat hij u koning van Israël gemaakt heeft. Hij
houdt zo veel van zijn volk, dat u hen mag leiden. U zult het volk goed en
rechtvaardig besturen.’
De koningin en Salomo geven elkaar geschenken
De koningin van Seba gaf Salomo 3600 kilo goud, veel edelstenen en veel
geurige olie en kruiden. Zo veel geurige olie en kruiden heeft Salomo later
nooit meer gekregen.
Toen gaf Salomo geschenken aan de koningin van Seba, zoals dat
hoort. Maar hij gaf haar nog veel meer: alles wat ze maar wilde en waar ze
om vroeg.
Daarna ging de koningin met haar dienaren terug naar haar land.
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De Heer zorgt voor mij
Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij
De Heer zorgt voor mij,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
Hij leidt mij,
zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.
Bij de Heer ben ik veilig,
hij geeft mij nieuwe kracht,
zo goed is hij.
Ik ben niet bang,
ook al is er gevaar,
ook al is het donker om mij heen.
Want u bent bij mij, Heer.
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Want u bent bij mij, Heer.

U beschermt me,
u geeft mij moed.

Psalm 23

U nodigt mij uit in uw tempel.
U zorgt goed voor mij.
U geeft me te eten en te drinken,
meer dan genoeg.
En al mijn vijanden kunnen dat zien.
U geeft me geluk en liefde,
altijd en overal.
Ik zal bij u zijn in uw tempel,
mijn hele leven lang.
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Alles heeft zijn eigen tijd
Alles heeft zijn eigen tijd
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
Er is een tijd om kinderen te krijgen,
en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten,
en een tijd om planten uit de grond te trekken.
Een tijd om mensen te doden,
en een tijd om mensen beter te maken.
Een tijd om dingen af te breken,
en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om te huilen,
en een tijd om te lachen.
Een tijd om verdriet te hebben,
en een tijd om te dansen.
Een tijd om samen te slapen,
en een tijd om in je eentje te slapen.
Een tijd om iemand te omhelzen,
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Een tijd om iemand te omhelzen,

en een tijd om afstand te houden.
Een tijd om iets te zoeken,
en een tijd om iets te verliezen.
Een tijd om dingen te bewaren,
en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om iets los te scheuren,
en een tijd om iets heel te maken.
Een tijd om stil te zijn,
en een tijd om te praten.
Een tijd om lief te hebben,
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog,
en er is een tijd voor vrede.
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