
 
Speuren naar spinnen 
Gezinsmoment (4-12 jaar) 

 

 
Agur kijkt goed naar de schepping om hem heen. 
Hij ziet dat de schepping mensen meer kan leren 

over Wie God is en over wie zij zelf zijn. 
Agur denkt na over spinnen. 

Wat leren ze hem? 
 
 

Nodig 
Voor Binnenkomer: 
Een plastic bak of glazen pot (zorg dat het plastic of glas goed doorzichtig is, zodat je 
er goed doorheen kunt kijken), (schuur)spons en folie. 
Voor Bezig: 
Een bolletje klei, acht satéprikkers per kind en een bolletje wol. 
 
 

Binnenkomer 
- Zet de plastic bak of glazen pot klaar. Hier gaan we met elkaar een spinnenhotel 
van maken. (In plaats van met elkaar één spinnenhotel kun je ook elk kind zijn of 
haar eigen spinnenhotel van laten maken.) 
- Ga met elkaar naar buiten en verzamel zand of grond, bladeren, dunne takjes en 
natuurlijk een mooie grote spin.  
- Leg het zand of grond op de bodem van de bak of pot. Leg er blaadjes bovenop. 
- Leg in een hoekje een natte (schuur)spons (spinnen hebben vocht nodig om te 
overleven). 
- Zet de dunne takjes zoveel mogelijk recht op (je wilt natuurlijk dat de spin 
hiertussen zijn web gaat maken). 
- Plaats de spin (eventueel meer spinnen) in zijn spinnenhotel. 
- Bevestig folie over de bovenkant (prik er wel een paar luchtgaatjes in). 
- Zet het spinnenhotel op het midden van de tafel en kijk wat er gebeurt. Als het goed 
is, zal de spin binnen niet al te lange tijd een web gaan maken. Kijk goed hoe hij dat 
doet. Wat een kunstwerk maakt deze spin. Wat heeft de Heere de spin wonderlijk 
gemaakt. 
- Laat de spin niet te lang in het spinnenhotel. Geef hem op tijd zijn vrijheid terug.  
 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Spreuken 30:24-28. 

 
 



Bespreken 
1. Agur zegt dat spinnen ‘met wijsheid welvoorzien’ zijn (vers 24). Waarin vind jij 
spinnen wijs?  
2. Wat leert die wijsheid je over God, de Schepper van de spin? 
3. Wat doet de spin met zijn handen of poten (kanttekening 77)? 
4. Wij komen niet zomaar in het paleis van een koning, maar een spin is daar wel. 
Wat kun je daarvan leren? (zie kadertekst) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezig 
En nu doorzettingsvermogen laten zien… 
- Rol van klei een ronde bal van ongeveer 3 cm doorsnede 
- Prik er als volgt acht satéprikkers in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Knoop het begin van een bol wol aan één van de prikkers. 

Spinnen laten ons volharding en doorzettingsvermogen zien. Een spin laat zich 

niet snel ontmoedigen. Als het web stuk gaat, gaat de spin aan het repareren of 

een nieuwe maken. Is een spin ergens binnengekomen en wordt hij buiten gezet, 

dan zoekt hij opnieuw naar mogelijkheden om weer binnen te komen. De spin is 

een echte doorzetter. 

Agur heeft ontdekt dat wij ook volharding nodig hebben. Vandaar zijn advies: kijk 

eens goed naar de spin.  

We hebben niet alleen in het dagelijkse leven volharding nodig, maar ook in 

geestelijke dingen. Blijven bidden. Blijven Bijbellezen. Blijven vechten tegen de 

zonde. Blijven zoeken naar de Heere en naar vergeving van de zonden.  

Elke keer als we binnen of buiten een spin tegenkomen, zegt God tot ons: Zie je 

dat dier? Leer ervan dat je volharding / doorzettingsvermogen nodig hebt. 

Vrij naar:  
Ds. P. den Butter – Wijsheid in sprekende beelden; het lesboek van Agur (uitg. Den Hertog) 

 



- Nu kun je beginnen met het maken van je eigen spinnenweb: draai de wol steeds 
om het volgende stokje en ga zo rond en nog eens en nog eens en nog eens… 
- Volhouden! 
- Heb je de smaak te pakken dan kun je ook nog van knutselmateriaal (karton, wol) 
een spin maken en op je web plakken. 
 
 

Besluiten 
Probeer tijdens het bezig zijn of in de nabespreking het begrip volharden en 
doorzetten concreet te maken voor kinderen. Wat houdt volharden en doorzetten in 
het dagelijkse leven in? Op school bijvoorbeeld? Of thuis als iets moeilijk is? Hoe kun 
je volharden en doorzetten in geestelijke dingen? Benadruk dat het belangrijk is om 
ook steeds aan de Heere te vragen of Hij je volharding en doorzetting geeft. 
Wil je afsluiten met een psalmvers, zing dan Psalm 104:12 met elkaar.  
 
 
 

Meer gezinsmomenten? 
Wil je ook over de andere dieren die Agur noemt een gezinsmoment houden? 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder Gouden Gezinsmomenten ook een 
gezinsmoment over de mier en het ‘konijn’.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

