
BIJBELMOMENT LEREN VAN MIEREN 
THEMA: OP SCHOOL BIJ SALOMO 

 
De manier waarop mieren alleen en met elkaar werken, is een voorbeeld voor mensen. In de 
Spreuken van Salomo worden we twee keer opgeroepen om goed naar mieren te kijken en 
van deze dieren te leren. 

 
BIJBEL 
Lees Spreuken 6:6-11 
 
BESPREKEN 
- Wie moet er vooral goed kijken naar mieren (vers 6)? 
- Want wat gebeurt er als je lui bent (vers 11)?  
- Wat valt Salomo op aan het werken van mieren (vers 7)? 
- Welke les leren zij ons daarmee? (Ga zelfstandig aan het werk. Wacht niet tot iemand je 
vertelt wat je moet doen, maar pak zelf je taken op) 
- Wat ziet Salomo dat mieren doen (vers 8)? 
- Welke les geven zij ons daarmee? (1. Bereid je als je jong bent voor op de volwassenheid 
door te leren: thuis, op school, in de kerk. Wat je nu doet, heeft gevolgen voor je toekomst. 
2.Bereid je in je leven voor op de eeuwigheid door de Heere te zoeken en te dienen. Hoe je nu 
leeft, heeft gevolgen voor als de Heere Jezus terugkomt) 
 
BEZIG 
- Je kunt met elkaar in de tuin of op straat gaan zoeken naar een mierennest. Probeer te 
begrijpen wat je ziet en wat ze doen.  
- Je kunt ook gaan kijken hoeveel miersoorten je kunt vinden in je omgeving. De ene mier is 
de andere niet. Je hebt bijvoorbeeld zwarte wegmieren, rode bosmieren, gele 
weidemieren…   
- Je kunt ook een wandeling gaan maken en daarbij zoeken naar een mierenhoop. Wat een 
bedrijvigheid! Blijf wel op afstand, want sommige miersoorten kunnen bijten! 

- Je kunt in de bibliotheek of op internet informatie opzoeken over mieren en meer leren 
over hoe ze leven en welke lessen ze geven. 
- Wist je dat je mieren kunt houden als huisdier? Je kunt je eigen mierenboerderij starten en 
een mierenboer worden. De website www.mierenboerderij.nl helpt je daarbij. Op die manier 
kun je elke dag leren van mieren en zul je verbaasd staan hoe bijzonder de Heere deze kleine 
dieren geschapen heeft. 

 

 

http://www.mierenboerderij.nl/

