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De les van Agur over melk en boter 
Gezinsmoment/Objectles (4-12 jaar) 

-geschikt bij een bezoek aan of vakantie op de boerderij- 
 
 

Melk is een belangrijk zuivelproduct. 
Ook in de Bijbel lees je er over.  

In het eerste Bijbelboek staat de belofte van Jakob aan Juda (Genesis 49:12). 
Daarin gaat het al over melk.   

Het wijst naar het land Kanaän waar de stam van Juda zal gaan wonen:  
een land vloeiend van melk en honing. 

In de Bijbel staat ook een spreuk over melk.  
Daarover gaat dit gezinsmoment/deze objectles. 

 
 

Binnenkomer 
Variant 1: 

Leg een pakje boter op tafel.  
Vraag aan de kinderen waar de boter van gemaakt is en hoe dat gedaan zou zijn.  

Laat afbeeldingen (of als je wilt: een filmpje) zien van het proces van boter maken. 
Variant 2: 

Maak met elkaar boter. Dit heb je daarvoor nodig: een liter volle slagroom (van de boerderij) 
en wat zout. Het complete recept vind je hier:  

https://uitpaulineskeuken.nl/2015/11/zelf-boter-maken-doe-je-zo.html 

 

Bespreken 
Bespreek kort de stappen die doorlopen zijn. Sta vooral stil bij stap 4 toen de room in de 
theedoek uitgeknepen werd.  
- Wat gebeurde er met de room? Je kneep erin en het vocht verdween er uit.  
- Wat bleef er over? (boter)  
- Hoe komt dat?   
In het Bijbelboek Spreuken heeft Agur een spreuk geschreven over het maken van boter 
waarin een wijze les ligt die we nu gaan ontdekken. 
 

 
Bijbel erbij 

Lees Spreuken 30:32-33 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende vragen: 
- Waarover gaat het in vers 32? Wat is er in de gedachten van deze persoon?   
- Wat gebeurt er als je druk op melk zet? 
- Wat gebeurt er als je druk op je neus zet? 
- Wat gebeurt er als je druk op boosheid zet? 
- Wat moet je dus doen als je boos bent (vers 32b)?  
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- Welke les geeft deze spreuk ons voor het omgaan met boosheid? Wat moet je niet doen en 
wat moet je wel doen? Hoe kan het beeld van de boter en melk jou daar bij helpen? 
 

 
Bezig 

- Heb je nog geen boter met elkaar gemaakt? Probeer het eens! Het is een mooi en leerzaam 
proces! 
- Je kunt met elkaar op bezoek gaan bij een (kaas)boerderij waar je het proces van melk tot 
boter en kaas kunt zien. 

* D.V. 27 mei en 6 juni zijn in 2022 de Campina Boerderijdagen. Meer info op: 
www.campina.nl/boerderijdagen/ 

 * Jaarlijks wordt op 1 juni de Wereldmelkdag gehouden 
* Het Reformatorisch Dagblad organiseert op 21 en 28 mei 2022 een ‘Tour de boer’. 
Meer info op: www.beleefenontmoet.nl 
* Voor meer bezoekmogelijkheden, zie www.zoekdeboer.nl , 
www.bijdeboeropbezoek.nl en www.kijkenbijdeboer.nl   

- Je kunt Spreuken 30 vers 33 met elkaar leren. Leerondersteuning in de vorm van 
pictogrammen en gebaren vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken3033-
leren/ 
- Je vindt hier een kleurplaat bij Spreuken 30 vers 32-33: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken3032-33-kleuren . 
- Je kunt jongere kinderen ook een tekening laten maken waarin ze de les van Spreuken 30 
vers 32-33 verwerken. Oudere kinderen kunnen deze tekst handletteren. 

 

 
Besluiten 

Zing als afsluiting met elkaar Psalm 141:3 als gebed om je mond te bewaren voor boosheid  
of Psalm 119:77 waarin het gebed klinkt of de Heere Zelf de twistzaak wil twisten (of Hij er 
zorg voor wil dragen). Je mag je boosheid/verdriet in Gods handen leggen, zodat jij het los 
kunt laten. Bid ook met elkaar om een Bijbelse manier van omgaan met boosheid. 
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