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Samenwerken als de sprinkhanen 
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, over wie zij zelf zijn en over hun leven. 

Agur denkt na over sprinkhanen. 

Wat leren ze hem? 
 
 
 

Binnenkomer 
Variant 1: Kijk hoe ver je springen kunt 
Trek een lijn. Laat de kinderen om de beurt daarvoor staan en springen zo ver ze 
kunnen. Je zult zien: hoe langer je bent, hoe verder je springt. 
Variant 2: Spring-vorm 
Neem een ijsstokje en een blokje. Leg het ijsstokje op het blokje. Leg op de ene kant 
een balletje of propje papier. Duw de andere kant hard en snel naar beneden. Hoe 
ver springt het balletje op propje papier weg? 
 
 

Bespreken 
Het gaat vandaag over de sprinkhaan. Laat een afbeelding van de sprinkhaan zien. 
Hij heeft deze naam gekregen omdat hij ver kan springen.  
Bij variant 1:  
Hoe ver sprong jij? Dat is ongeveer 1x je lengte. Een sprinkhaan kan wel 10x zijn 
lengte springen. Stel je voor dat jij tien keer je lengte kon springen. Hoe ver zou je 
dan springen? 
Bij variant 2:  
Zoek uit hoe het kan dat de sprinkhaan zo ver kan springen. Dat heeft te maken met 
de vorm van zijn achterpoten. Daarmee kan hij zich afzetten, zoals jij net het ijsstokje 
een zetje gaf. 
Wat zouden wij van sprinkhanen kunnen leren? We gaan erover lezen in de Bijbel. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Spreuken 30:24-28. Heb je dit gedeelte recent gelezen omdat je ook 
gezinsmomenten over de andere dieren hebt gehouden, lees dan nu: Spreuken 
30:27 en Exodus 10:12-19. 
Bespreek het gelezen gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Wat hebben sprinkhanen niet (Spreuken 30:27a)? 
2. Wat valt op bij sprinkhanen (Spreuken 30:27b)? 
3. Waarin ligt dus hun kracht? (Ze werken samen. Zonder dat iemand het zegt, 
hebben ze hetzelfde doel voor ogen en werken ze daaraan.) 
4. Wat gebeurt er als zo’n sprinkhanenvolk in een land komt (Exodus 10 of Joël 1 
bijvoorbeeld)? 
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5. Hoe komt dat? (Een sprinkhaan alleen zou dat nooit kunnen, maar doordat ze 
eensgezind samenwerken kunnen ze heel veel) 
6. Wat betekent dat voor ons? (Dat het belangrijk is dat we samenwerken met 
anderen – in eenheid en eensgezindheid. De Heere heeft mensen aan elkaar 
gegeven om elkaar te helpen. Samen kun je meer dan alleen. Dat geldt zeker voor 
de kerk en het dienen van de Heere. Verdeeldheid verzwakt. Maar eensgezindheid 
versterkt) 
7. Kun je daar voorbeelden van geven? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezig 
Van een knijper en chenilledraad kun je heel eenvoudig een sprinkhaan knutselen. 
Zie: https://yoo.rs/sprinkhaan-knutselen-met-chenille-draad-en-wasknijper-
1557002027.html 
Zet daarna de geknutselde sprinkhanen op een ondergrond (boomstronk 
bijvoorbeeld) en schrijf Spreuken 30 vers 27 erbij. De kinderen kunnen de les van dit 
gezinsmoment op deze wijze in herinnering roepen. 

 
 

Besluiten 
Tot besluit nog een doordenker: de kerk kan leren van de sprinkhaan. Een 
sprinkhaan heeft geen koning. Hoe is dat met de kerk?  
Tot besluit ook nog de toepassing: wat kun jij doen aan eensgezindheid en 
samenwerking in de kerk? En in het gezin? 
  
 
 

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, het ‘konijn’ en de spin.  

 

‘Het besef van zwakheid moet ons dringen om ons aan elkaar te houden  
om zo elkaars handen te sterken.’ 

Matthew Henry in zijn Bijbelverklaring 

 

‘Agur bedoelt met het voorbeeld van de sprinkhanen  
de wijsheid die tot uitdrukking moet komen in eenheid en eensgezindheid.  

Het gaat om de eenheid en de eendracht die de kerk in staat stellen  
haar roeping in deze wereld te vervullen: in enigheid van het ware geloof en dus 

ook in eenheid des geestes en broederlijke liefde.  
‘Hem dienen, met een eenparige schouder’ (Zefanja 3:9b).  

Ds. P. den Butter in Wijsheid in sprekende beelden 
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