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Dank U God voor…
... VuurL A U D A T O

SI!
Paus Franciscus vraagt ons om beter 
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

AGENDA JongerenInfo

...mensen in de steentijd voor 
het eerst vuur maakten?

...je bijvoor-
beeld hout, gas 
of olie, zuurstof 
en warmte  nodig 
hebt om vuur te 
laten ontstaan?

...ook door een bliksem 
vuur kan ontstaan? 

...vuur een symbool van 
zuiverheid (heilig vuur) 

en liefde is? 

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

Eco-tips deel 6:
Vuur

Het verbranden van hout in een open 
haard zorgt voor veel 
luchtverontreiniging en daardoor ook 
voor gezondheidsproblemen.

Om bosbranden te voorkomen is het 
beter in de natuur niet met vuur te 
spelen of te roken. 

Vuurwerk zorgt voor sterke lucht-
verontreiniging.

Gebed

Kom Heilige Geest,

vul ons hart met het 

vuur van Uw liefde. 

Amen

Dieren en planten in de Bijbel
Slangen en hagedissen

In ons koude land zie je ze niet zo 
vaak, maar in het warme Israël zijn 
hagedissen bekende dieren. Daar 

liggen ze op de rotsen en muren 
een zonnebad te nemen omdat ze 
koudbloedig zijn en zich eerst in 

de zon moeten opwarmen. Hagedissen eten insecten en 
zijn dus niet alleen schattig maar ook nuttig. In het Bij-
belboek Spreuken staat dat deze kleine dieren zelfs “tot in 
het paleis van de koning doordringen.” Ze komen echt 
overal voor!

De slang is ook een reptiel dat in de Bijbel voorkomt. Maar 
helaas is hij niet zo geliefd als de hagedis. In het Bijbel-
boek Genesis horen wij het verhaal van Adam en Eva in de 
Tuin van Eden. Het was daar een waar paradijs totdat de 
listige slang alles verpestte! Hij heeft Eva overgehaald om 
de verboden vrucht, van de boom van Kennis van Goed en 
Kwaad, te eten. Adam en Eva moesten de tuin verlaten en 
de slang werd hun vijand.

In de Bijbel worden stoute mensen soms met slangen 
vergeleken. Jezus noemt de farizeeërs “kinderen van adders”. 
Wist je dat adders geen eieren leggen maar hun jong levend 
baren? Dan is een nest van adders  een gevaarlijke plek!




