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Je hebt vast wel eens een
speeltent opgezet. Eerst
worden de stokken in elkaar
geschoven. Dat gaat nog wel.
Maar dan moet je het doek
eromheen spannen. En dat is
in je eentje knap lastig!

JDB Vroeger zagen de mensen in deze
zeven sterren een beer.
Daarom heet dit groepje sterren:

./ Nu deze. Lang geleden leefde er
een jager die Orion heette. Hij
droeg om zijn middel een grote
ketting. Teken drie stukjes van
de ketting om de drie sterren
die in één lijn liggen.

\

Op de lucht raak je niet uitgekeken: wat een prachtige
blauwe kleur! Het is net een halve bol, waar je van binnen
tegenaan kijkt. Dat hemelgewelf is 's nachts vol met
ontelbare sterren. Dan voel je je heel klein.
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En de laatste. Het is een handvol
sterren vlak bij elkaar. Hier valt
geen lijn tussen te trekken. Deze
groep heet De Plejaden.•Nu begrijp je Job 9:8 vast beter ..

HIJ het hemelgewelf, _ De volgende opdracht lukt alleen in de winter. Ga 's avonds
rond zeven uur naar buiten. Kijk in de richting waar 's
morgens de zon opkomt. Bovende huizen vind je Orion.
Trek een lange rechte lijn van de ketting naar hoog in het
hemelgewelf. Daar wordt je oog vanzelf getrokken naar een
groepje sterren. Dat is de Plejaden.
Kijk dan naar het noorden. Dat is het plekje van de lucht
waar overdag nooit de zon komt. Daar zie je de Grote Beer.

God heeft dus zonder hulp van iemand anders de dampkring
en het heelal gemaakt.

Maar dan vers 9. Heb jij een idee wat of wie De Grote Beer
is? En Orion? En de Plejaden? ja / nee.

Het zijn namen van groepjes sterren. Mensen hebben lijnen
getrokken tussen de sterren. Geen echte lijnen natuurlijk: je
kunt ze erbij denken. Zo'n groepje sterren met lijnen is net
een tekening. Je gaat er drie leren.

Ga nu naar binnen, leer Job 9: 10 uit je hoofd en zeg 'm bij
iemand op.
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