
 

 

 

 

 

Schets 7 – Onderwijs van kleine dieren 

 
A. Doel  
1. Betekenis benoemen - We moeten leren inzien dat onze kracht voor de Heere niets dan 

zwakheid is, en dat we juist machtig en sterk zijn als we zwak zijn in onszelf. Niet het grote 
maar juist het kleine heeft waarde voor de Heere.  

2. Actualiteit aangeven - Wij zijn geneigd alleen te letten op wat groot en aanzienlijk is. In het 
Koninkrijk van God leert de Heere een andere les: ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2Kor. 12:9).  

3. Christus centraal stellen - De Heere Jezus Christus heeft al het aanzienlijke in de hemel 
achter Zich gelaten om te sterven aan het kruis voor mensen die zichzelf van nature zo groot 
en belangrijk vinden. Door Zijn genade worden armen en zwakken in zichzelf dan sterk en 
machtig in Hem.  

 
B. Achtergrondinformatie  
Spreuken 30:24-28 bevat 4 spreuken over kleine dieren. Dieren van de kleinste der aarde, dat 
betekent dat ze tot de kleinste dieren van de aarde behoren, niet dat ze de allerkleinste zijn. 
Hoewel ze klein zijn, heeft God deze dieren met een bijzondere mate van wijsheid begiftigd. Ze 
zijn een toonbeeld van wijsheid en hebben ons dan ook veel te leren. De mieren zorgen van te 
voren voor hun voedsel. Let hierbij op het verschil tussen zorgen (wat de Heere van ons vraagt!) 
en bezorgd zijn.  
 
Het woord dat voor konijnen gebruikt wordt, kan beter vertaald worden met ‘klipdassen’. Een 
klein gedrongen diertje met een korte, dichte vacht dat leeft in groepen. Wanneer er gevaar 
dreigt, slaken de bewakers enkele kreetjes en dan vlucht de hele groep in holen tussen de rotsen. 
Daarom zegt de dichter dat zij hun huis in de rotsen hebben. Klein en machteloos, maar toch sterk 
door hun wijsheid. Zo wil de Heere Zijn kracht juist geven aan kleine, zwakke, machteloze mensen. 
Denk maar aan Paulus, 2Kor. 12:9-10.  
 
Al hebben de sprinkhanen geen koning, toch is er orde. Zo is er ook bij de Heere geen plaats voor 
verwarring en wanorde, Hij is juist een God van vrede, zegt 1Kor.14:33. Sprinkhanen staan erom 
bekend dat ze heel goed samen kunnen werken. Een zwerm sprinkhanen kan miljarden 
exemplaren bevatten die op zoek zijn naar voedsel. De lucht wordt zwart, en in enkele minuten 
zijn hele akkers bedekt met sprinkhanen. Binnen tien minuten vreten ze zich vol en zijn de akkers 
kaal… Samenwerken maakt machtig, juist ook in de gemeente. Niet strijden tegen elkaar, maar 
strijden met en bidden voor elkaar.  
 
Bij de zin de spinnekop grijpt met de handen moet het woordje men toegevoegd worden; men 
grijpt de spinnekop dus met de handen. Zo klein en machteloos is hij. Toch komen 
spinnen(webben) steeds weer terug, zelfs op plaatsten waar alles mooi en schoon is. Volharding, 
noemen we dat, en daar kunnen we in het geloofsleven veel van leren!  
 
 



 

 

 

 

 

Suggesties voor verdieping  

• Bijbel:  
Ps. 8:2; 19:2; 91:1-2; 147:8-11; Zach. 4:10; Matt. 6:25-34; 24:13; Mark. 10:15; Luk. 12:13-21; 
17:6; 18:1-8; Rom. 1:20; 12:12; 1Kor. 14:33; 2Kor. 12:9-10; Hebr. 3:15  

• Geloofsbelijdenis:  
H.C. vraag 26; 28  
N.G.B. art. 2; 12  

 
 
C. Suggesties voor de avondinvulling  
 

Niveau 1  Niveau 2  

Alternatieve startopdracht  
Agenda  
Begin de avond met de opdracht ‘Agenda’ op p. 
43 van de schets. Bewaar het lezen van de 
gelijkenis van de dwaze man evt. tot later op de 
avond. Introduceer het thema door de 
jongeren even te laten nadenken over hun 
tijdsbesteding. Zijn we wijs, of kunnen we 
wellicht nog heel veel leren van die kleine 
dieren?  
 
Spreekwoorden  
Noem met elkaar zoveel mogelijk 
spreekwoorden en gezegdes waar dieren in 
voorkomen. Wat betekenen deze wijze 
uitdrukkingen?  

Alternatieve startopdracht  
Fabel - Kritisch lezen  

www.lcj.nl/verwerkingplus16  
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Een fabel is een kort, moraliserend verhaal 
waarin dieren de hoofdrol spelen. Begin de 
avond eens met het navertellen van zo’n fabel. 
Praat met elkaar door over de betekenis en 
bedoeling ervan. Je kunt de fabel ook in 
groepjes laten lezen en bespreken.  
 
Spreuk  
Zet de tekst uit Spr. 6:6 op het bord en vraag de 
jongeren om reacties. Lees vervolgens het 
bijbelgedeelte uit Spr. 30 en verwijs nog eens 
terug naar de eerste spreuk. Wat is het 
verband?  

Bijbel  
Spreuken 30:24-28; 2Korinthe 12:1-10  
 
Vragen  Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond!  
1. Wat wordt er in Spr. 30:24 gezegd over deze 
vier dieren? Ook de dieren zijn geschapen; wat 
heeft dat hiermee te maken?  
2. Wat leer je van de spreuk over de mieren?  
3. Waarom heeft Paulus die scherpe doorn in 
zijn vlees gekregen, 2Kor. 12:7?  
4. Waarom heeft de Heere die doorn niet 
weggenomen? Welke les zit daar voor jou in?  

Bijbel  
Spreuken 30:24-28; 2Korinthe 12:1-10  
 
Vragen  Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond!  
1. Spr. 30:26 spreekt over ‘machteloze 
konijnen’. Voel jij je ook wel eens machteloos? 
Wat zou je volgens deze spreuk dan moeten 
doen?  
2. Sprinkhanen leven geordend, samen staan ze 
sterk. Wat kunnen wij daar van leren (op de JV, 
binnen de gemeente)?  
3. Paulus roemt nergens anders in dan in zijn 
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zwakheid, terwijl hij heel wat had om zich op te 
beroemen. (2Kor. 12:5) Wat leer je daarvan?  
4. Lees 2Kor. 12:9-10; wat zegt de Heere hier 
ook tegen jou? Vergelijk het antwoord dat je 
daarop zou willen geven eens met het 
antwoord van Paulus.  

Keuzevragen  
Startvraag  
Opdracht ‘Spr. 30:25-28’, ‘Agenda’, ‘Aan  
de slag’  
Vraag 2, 5, 6, 7, 8  
Casus ‘toevlucht’  
Gedicht  

Keuzevragen  
Startvraag  
Opdracht ‘Spr. 30:25-28’, ‘Agenda’  
Vraag 1, 3, 4, 5, 6, 7  
Casus ‘toevlucht’, ‘gebed’  
Stelling  
Gedicht  

Overige verwerking  Overige verwerking  
Stellingen  
“Het spreekwoord ‘wie het kleine niet eert, is 
het grote niet weerd’ geldt ook voor het 
geestelijke.” Bespreek de(ze en andere) 
stelling(en uit de schets) eens met een 
stillewanddiscussie.  
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D. Antwoorden en suggesties  
Startvraag  
In de Bijbel zie je dat de Heere het juist voor armen en zwakken, voor kleine en nietige mensen en 
voor hen die niet in tel zijn, opneemt. Denk maar eens aan de wetgeving over vreemdelingen, 
wezen en weduwen. Gods speciale zorg gaat uit naar hen die in nood zijn. Hij roept er Zelf toe op 
de dag van de kleine dingen niet te verachten (Zach. 4:10). En ook in het Nieuwe Testament wordt 
duidelijk dat de Heere Jezus gekomen is voor armen en ellendigen, en niet voor mensen die rijk en 
groot zijn in zichzelf. Het Koninkrijk van God wordt vergeleken met een mosterdzaadje, de kleinste 
onder de zaden. En wie niet wordt als een eenvoudig, klein kind, die zal het Koninkrijk niet binnen 
kunnen gaan. Zwak in jezelf, maar machtig in Christus.  
 
Opdracht met vier groepen  
Bespreek dit met elkaar.  
 
Opdracht ‘Agenda’  
De rijke man had goede voorbereidingen getroffen wat dit aardse leven aanging, maar voor zijn 
ziel had hij niet gezorgd. Hij dacht niet verder na dan dit leven, daarin kon hij gerust en vrolijk zijn, 
maar dat er nog een leven na dit leven kwam, was hij vergeten… Kijk eens eerlijk in je agenda, en 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

leg je leven eens naast het leven van de rijke dwaas. En vergeet niet: het is nog niet te laat om na 
te gaan denken over het leven dat komt, over de dingen van de Heere!  
 
Vragen  

1. Omdat de Heere een gelovige in Christus gerechtvaardigd heeft, is hij/zij in Gods oog 
rechtvaardig. En dat dan ook helemaal. Uit genade ziet God geen zonde meer, maar 
Christus’ gerechtigheid. Vanwege die wonderlijke ruil: Christus onze zonden en wij Zijn 
gerechtigheid. Tegelijk blijft een gelovige in het leven ook helemaal zondaar. Volmaakt 
dienen kunnen we hier immers nog niet. Slechts een klein begin van die gehoorzaamheid is 
er in het leven van een christen. Daarom: zondaar én rechtvaardige.  

2. Vaak heb je pas een schuilplaats nodig als het gaat stormen in je leven. Zo’n storm kan je 
uitdrijven tot de Heere, maar het kan er ook voor zorgen dat je eigen schuilplaatsen gaat 
bouwen. Praat open en eerlijk met elkaar over die schuilplaatsen en wijs op dé 
Schuilplaats, de Heere Jezus Christus. Bij Hem ben je veilig, in álle stormen.  

3. a. Schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste betekent dat je de toevlucht neemt tot 
God, dat je (in geloof, gebed en door bekering) je leven aan Hem toevertrouwt, in Hem 
gelooft. Door ons aan Gods bescherming toe te vertrouwen en door ons leven dagelijks aan 
Hem toe te wijden (dagelijkse bekering), zullen we veilig bewaard blijven.  
b -Je hoeft nooit eenzaam te zijn als je in de Schuilplaats van de Allerhoogste schuilt. Dan is 
de Heere altijd bij je, Zijn schaduw omringt je, Zijn vleugels zijn om je heen. -Als je bij Hem 
schuilt, zal de Heere je beschermen. Hij zal je redden uit de strik en van de pest. Met Hem 
aan je zij hoef je nergens bang voor te zijn, geen plaag zal tot je kunnen naderen. Zijn 
engelen dragen je immers?! -Te weten dat de Heere met je is, dat Hij voor je zorgt en je 
draagt, geeft echt perspectief. Zicht op de Heere, en daarmee zicht op redding, hulp en 
uitkomst. Het geeft vertrouwen op Hem. -Als je de Heere niet kent, dan weet je ook niet 
van de veiligheid van die schuilplaats bij de Heere. Dan zeggen deze woorden je eigenlijk 
niets… omdat de band tussen jou en de Heere ontbreekt!  

 
Casus  
Maak duidelijk dat het vluchten tot de Heere Jezus niet letterlijk zo kan. Wij kunnen tot de Heere 
God gaan in het gebed. De Heere hoort alles wat je tot Hem zegt. Hij antwoordt ons via Zijn Woord 
en door Zijn Geest.  
 
Vragen  

4. Benadruk bij deze vraag dat de gemeente niet van ons is, maar van de Heere. Hij heeft ons 
een plaats gegeven in deze gemeente. Daarom hebben we een taak in deze gemeente 
gekregen. Het beeld van de gemeente van Jezus Christus als lichaam kan verduidelijkend 
werken. Met elkaar vorm je het ene lichaam. Je hebt elkaar nodig. Het lichaam kan niet 
zonder de voet, of zonder een oor. De vraag voor ons moet niet allereerst zijn: ‘wat heb ik 
aan de gemeente?’, maar: ‘ben ik van nut voor de gemeente?’ ‘Voor wie ben ik tot een 
hand en een voet?’  

 
 



 

 

 

 

 

Stelling  
Blaise Pascal heeft eens gezegd: De christen ziet de schoonheid in Gods schepping, de atheïst ziet 
er in wat hij wil zien. Als je ogen niet geopend zijn of worden voor de Schepper, kun je heel goed 
genieten van de schepping zonder daarvoor de Schepper te kennen en te danken. Erg is dat wel… 
Het laat tegelijk zien dat we de Heere God pas echt leren kennen door Zijn Woord.  
 
Casus  
Dat de Heere veel wijzer en machtiger is dan wij, kan en mag tot troost zijn. Een gelovige mag 
weten dat de Heere alles in zijn leven doet meewerken ten goede! Niets loopt de Heere uit de 
hand! Zijn wegen zijn veel hoger dan de onze; we kunnen Hem niet begrijpen. Maar we mogen 
Hem vertrouwen. Ons leven in Zijn hand leggen, omdat we weten en geloven dat we bij Hem veilig 
zijn. Veiliger dan waar ook! Zie ook HC zondag 9 en 10.  
 
Vragen  

5. a De rechter geeft uiteindelijk toe aan de vrouw om van haar af te zijn. De Heere is 
lankmoedig, geduldig, en het is, met eerbied gesproken, vanzelfsprekend dat Hij luistert. 
Zo is de Heere! De Heere zal ook ‘haastelijk’ recht doen. Er is geen sprake van uitstel of 
laksheid zoals er bij aardse rechters kan zijn, maar de Heere hoort gelijk!  
b. Zijn er nog wel mensen die God aanroepen? Wordt er nog wel gelovig uitgezien naar de 
komst van de Rechter? Duidelijk is uit deze uitspraak dat het niet aan de Heere ligt, Hij zal 
haastelijk recht doen. Maar, zijn er nog mensen die daar op zitten te wachten?! Een 
indringende vraag aan jou en mij!  

6. De Heere heeft de hele wereld geschapen, maar Hij onderhoudt haar ook, tot op de dag 
van vandaag. Het is de Heere Die voor de hele schepping zorgt. En dus ook voor ons… 
Moeilijk te geloven? Kijk eens rond in de natuur; zie je niet dat de Heere voor alles zorgt? 
Zou Hij, Die voor zo’n klein vogeltje zorgt, niet voor jou zorgen?!  

7. Een persoonlijke vraag die de ruimte geeft om de boodschap van dit gedeelte uit Gods 
Woord nog eens helder samen te vatten.  

 
E. Extra voorbereiding  

- Voor de creatieve opdracht heb je veelzijdig knutselmateriaal nodig.  
- Als je een fabel wilt vertellen of laten lezen, is het handig geruime tijd van tevoren op zoek 

te gaan op internet of in de bibliotheek. Neem voor het gezamenlijke lezen een kopie mee 
voor iedereen.  

- Als je stellingen met een stille-wand-discussie wilt bespreken, heb je een bord of 
groot papier nodig.  

 


