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“Ik tel tot 10, wie niet weg is, is gezien!”. Reinier 
zet het op een lopen, hij hoort Christiaan al tellen. 
Hij moet goed opletten dat hij niet over één van de 
takken in het bos struikelt. Daar achter die boom, 
daar kan hij goed schuilen. Hij rent er naar toe 
en gaat gehurkt achter de boom zitten. Hij kijkt 
voorzichtig om het hoekje, komt Christiaan al? Hij 
ziet nog niks. Ineens voelt hij gekriebel, eerst op 
zijn benen, maar dan ook op zijn armen. Hij kijkt 
naar beneden en schrikt. Overal mieren! Voordat 
hij het weet kruipen de mieren over zijn ’t shirt 
omhoog. Hij springt op: help! Overal mieren! Roept 
hij. Hij vergeet dat hij aan het verstoppen was. De 
andere jongens komen aanrennen ‘Wow!, dat is een 
mierenhoop! ‘, roept Koen! Reinier vergeet even de 
kriebels en kijkt om zich heen. Mieren, dat zijn heel 
hardwerkende dieren. Dat heeft de meester pas 
tijdens de biologieles verteld.
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De mier

> Lezen
Lees met elkaar deze twee verzen uit Spreuken. 

Spreuken 30: 24 en 25

24. Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, 

met wijsheid voorzien:

25. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in den 

zomer haar spijze;

Gespreksvragen

Wat lees je over mieren? Probeer minstens drie dingen te noemen.

 
  
Wat betekent dat: een onsterk volk?

Wat kun jij vandaag leren van de mieren? 

De konijnen
> Lezen
De meester of juf leest de tekst hardop langzaam voor. Luister goed!

Spreuken 30 vers 26
26. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in den 
rotssteen

Waar moet je aan denken als de tekst wordt voorgelezen?
Schrijf of teken dat in het vak hieronder.

Vertel om de beurt wat je in het vak hebt getekend of geschreven.

De juf of meester leest het vers nog een keer. Ontdek je nog nieuwe 
dingen? Schrijf of teken ze in het vak hieronder.

Wat hebben jullie met elkaar geleerd van dit vers?
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> Lezen
Lees met elkaar het vers uit de Bijbel.

Spreuken 30: 28
28. De spinnenkop grijpt met de handen, en is in de paleizen der koningen.

Het kan zijn dat de Bijbel een spin bedoelt zoals wij die kennen.
Maar het kan ook zijn dat de Bijbel hier een hagedisje bedoelt. Dat komt om-
dat het Oude Testament eigenlijk geschreven is in een heel moeilijke taal. In het 
Hebreeuws. En die Hebreeuwse letters zijn heel moeilijk om te lezen en te vertalen 
in onze taal. Misschien bedoelt Agur hier een hagedisje, een soort gekko, een soort 
Lizard. 

Wat het ook is, een spin of een hagedis, ze zijn een voorbeeld van ijver, van niet 
stoppen. Van niet bij de pakken neer gaan zitten, maar van doorgaan en van 
volhouden.

Bespreekvragen
Wat is ijverig? 

Wanneer ben jij ijverig?

Hoe zou jij meer ijverig kunnen zijn? 

De Heere Jezus zegt dat je moet blijven bidden en zoeken totdat je Hem gevonden 
hebt. Welke dingen kun jij doen om de Heere te zoeken?

> Lezen
Lees met elkaar eerst het vers uit de Bijbel.

Spreuken 30: 27

27. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij alle uit, zich verdelende 

in hopen.

Gespreksvragen

Wat lees je over de sprinkhanen? 

Wat wordt er bedoelt met hopen?

Wat kun je leren van sprinkhanen?

De sprinkhanen De spinnenkop / Hagedis
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