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Reine en onreine dieren 
Gezinsmoment / Objectles (4-14 jaar) 

-geschikt rond een bezoek aan kinderboerderij of dierentuin  

of een vakantie bij de boer - 

 
In de Bijbel lees je vaak over reine en onreine dieren.  

Weet jij welke dieren dat zijn? En hoe kun je ze herkennen?  
Wat mocht het volk van Israël met die dieren doen?  

Welke praktische lessen liggen er voor ons in? En welke geestelijke lessen? 
In dit gezinsmoment / deze objectles leer je er alles over.  

 
 

Binnenkomer 
Print de bijlage van reine en onreine dieren uit (zie hieronder). Knip de dieren uit en laat de 
kinderen ze daar neerleggen waar zij denken dat ze horen: bij de reine of bij de onreine 
dieren. Let op: nog niet opplakken, alleen neerleggen.  
Vertel dat jullie nu in de Bijbel gaan ontdekken wat reine en onreine dieren zijn. Daarna gaan 
we kijken of we de plaatjes goed hebben neergelegd. 
 

Bijbel erbij 
Lees Deuteronomium 14:1-8 en bespreek deze verzen met behulp van onderstaande 
vragen: 
1. In vers 1 en 2 lees je dat het volk van Israël een bijzonder volk is. Wat wordt er in deze 
verzen over dat volk gezegd? Wat zou dat voor ons betekenen? 
2. Wat mag dit volk niet eten (vers 3)? Waarom zou dat niet mogen? (De Heere zorgt voor 
Zijn volk door hen ervoor te bewaren om dieren te eten die slecht voor ze zijn. Daarnaast wil 
Hij hen leren dat ze anders zijn dan andere volken omdat de Heere hun God is)  
3. Welke dieren mag het volk van Israël eten (vers 4-5)?  
4. Aan welke twee dingen kun je reine dieren herkennen (vers 6)?  
5. Reine dieren werden ook gebruikt voor de offers. Waarom mogen alleen reine dieren 
geofferd worden? (Alle offers wezen naar de Heere Jezus. Hij is volkomen rein: zonder enig 
gebrek, heilig, zonder zonde) 
6. Dieren die maar één kenmerk hebben, zijn onrein. Noem eens een paar onreine dieren 
(vers 7-8)?  
7. Soms hoor je na de preek bidden of we ‘de woorden uit de preek mogen herkauwen zoals 
de reine dieren dat doen.’ Kun je uitleggen wat dat betekent? (Het geestelijk voedsel wat we 
uit het Woord krijgen, moeten we herkauwen: er nog eens goed aan denken, erover 
mediteren, ervoor bidden, enz) 

8. Welke betekenis zou passen bij: de klauw verdelen [=gespleten hoeven hebben, hoeven 
die in tweeën zijn gedeeld]? (Bijbelverklaarders (bijv. Matthew Henry bij Leviticus 11) wijzen 
op: rechtvaardig en barmhartig zijn tegenover onze naasten)  
9. Reine dieren hebben dus twee kenmerken die samengaan. Zo is het ook in het geestelijke 
leven: 1. Goede neigingen van het hart (herkauwen) en 2. goede werken in het leven (klauw 
verdelen). Als één van deze kenmerken ontbreekt, zijn wij niet rein. Wat betekent dit voor 
jou? 
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Bespreken 
Je hebt de dieren neergelegd in de vakjes van reine en onreine dieren. Kijk nu – na het lezen 
van en nadenken over deze Bijbel verzen - of de plaatjes op de juiste plaats staan. Tip: kijk 
voor de vogels in vers 11-20. Klopt alles? Plak dan maar vast! 
 
 

           Bezig 
- Je kunt het werkblad van de reine en onreine dieren verder inkleuren. 

- Je kunt met elkaar stilstaan bij ‘herkauwen’. Wat is dat eigenlijk? En hoe werkt dat? 
Hieronder vind je een werkblad van de spijsvertering van een koe die kinderen kunnen 
inkleuren. 
- Ga met elkaar naar een (kinder)boerderij of dierentuin. Let goed op de dieren! Herkauwen 
ze? Hebben ze gespleten hoeven? Is dit een rein dier of een onrein dier? Meer informatie 
over een bezoek aan de boerderij kun je vinden op: www.bijdeboeropbezoek.nl , 
www.kijkenbijdeboer.nl en www.zoekdeboer.nl   

              

 
Besluiten 

- Je kunt tot besluit Psalm 104:14 zingen waarin Gods goedheid doorklinkt over de zorg voor 
alles wat in de lucht, op de aarde en in het water leeft.  

- Je kunt ook met elkaar doorpraten over het eten van vlees. Zou het nu nog beter zijn om 
alleen reine dieren te eten en geen onreine dieren? Waarom wel/niet? 
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Reine dieren Onreine dieren 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Werkblad ‘reine en onreine dieren’ 
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Werkblad ‘herkauwen’ 

 
Dit plaatje laat zien dat een koe vier magen heeft: de pens, de netmaag, de 
boekmaag en de lebmaag. 
 

1. Kleur de pens rood 
Het gras komt het eerst in de pens (1). Dat is de grootste maag van de koe. Als de 
pens vol is, komt het gras in kleine stukjes terug in de mond van de koe, zodat de koe 
het kan herkauwen. 
 

2. Kleur de netmaag blauw 
Het herkauwde gras komt daarna in de netmaag waar het verteerd wordt (2). 
 

3. Kleur de boekmaag geel 
In de boekmaag (3) wordt het vocht uit het bijna verteerde gras gehaald. 
 

4. Kleur de lebmaag groen  
In de lebmaag (4) wordt het voedsel zó fijn gemaakt, dat het in de darmen (5) kan 
worden opgenomen.  
 

5. Kleur de darmen paars 
Via de darmen worden alle belangrijke voedingsstoffen in het bloed opgenomen en 
door het lichaam gevoerd. Deze voedingsstoffen komen ook in de uier, waar de melk 
wordt gevormd. 
 
Nu weet je precies hoe de spijsvertering van een koe gaat.  
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