
 

Vragen preekbespreking opening winterwerk n.a.v. Spreuken 6 vers 6.  Wat kunnen mensen van mieren leren? 

Als klein kind logeerde ik regelmatig bij mijn opa en oma op de boerderij in Kootwijkerbroek. Een stuk weiland lag in 
Kootwijk, waar onder de naaldbomen (bij zandverstuiving) een grote mierenhoop was. 10.000-den mieren te zien. 
Advies voor oma met reuma, om erin te gaan staan ter genezing. We gaan in preek over de kleine mieren nadenken.  
1. Wat mieren zijn. Spreuken is een wonderlijk Bijbelboek (geen verhalen, geen behandeling over wedergeboorte 
en geloof). Wel een boek om wijs te maken. Vreze des Heeren is beginsel van de wijsheid. We moeten niet dwaas, maar 
wijs zijn. Met voorbeelden wil Spreuken ons die wijsheid leren. Mier: komt 2 x voor (hier en in Spr. 30:25). Een onsterk 
volk, die in de zomer voedsel bereiden. Vooral (luie) mensen moeten naar de mier luisteren. Andere vert.: luilak. 
Geestelijke luie mensen. Vs. 9: mensen die lang op bed blijven liggen. Vader moet luie zoon wakker maken. Waarom nu 
beeld van de mieren? a) overal. Elk mens weet wat mieren zijn. Insect, 6 poten, die in kolonie leven. 12.000 soorten, 
roofmieren in Afrika. Meestal een nest. Israël: 500, NL: 180 soorten. Bekend zijn bosmier en wegmier. Vb is geen 
onbekend dier (Leviathan) maar overal te zien. alle mensen kunnen les van wijsheid leren. b) veel. Miljoen keer 
zoveel mieren als mensen. Uitvlucht voor God: ik wist het niet, zal ongeldig zijn. Elke mier is kleine prediker. Elke mier: 
word wijs! c) klein. Wij vinden onszelf groot. God zegt: kijk naar dat kleine diertje / miertje. Is 3 – 9 mm. Wij zijn 200 x zo 
lang,  ±1 miljoen keer zo zwaar. Daar voor bukken / buigen / bestuderen. Hoe leeft zo’n mier? Enkelvoud: 1 mier 
aandacht geven. Elk gemeentelid telt mee.  
2. Wat mieren doen. letten op de wegen van de mier. Bewegen van mieren. Altijd bezig met lopen en rennen. 
Stilstaande mier = dode mier. Allemaal 1 doel: voor elkaar zorgen. Hoe doen ze dat? a) geen ruzie maken. geen heerser 
(vs.7). Koningin zorgt voor nageslacht. Maar mieren zijn even belangrijk. Ook in Chr. gemeente: organist net zo 
belangrijk als dominee, ouderling als diaken, koster en kerkvoogd, biddende moeder en royale gever. Daarom geen 
ruzie. Verdeeldheid -> zo’n huis kan niet bestaan. Dode leden leveren geen bijdrage. Aan papieren leden heeft 
gemeente niets. Mieren zijn nuttig, elkaar helpen. b) op toekomst gericht. Vs 8.: voedsel verzamelen. Allerlei materiaal 
(eetbaar, organisch) nemen ze mee. Dragen 50 x eigen gewicht. Hars: grenzen afbakenen. Om takjes te verbinden. Stoot 
water af. Tegen schimmels en bacteriën in het nest. Zorgen voor ventilatie en temperatuur. Bevruchte eieren moeten 
uitkomen. Voedsel verzamelen. Voedsel ontdekt? Stappen tellen, dan andere mieren ophalen. Geurspoor maken naar 
bron. Elkaar volgen. Totdat bron is opgedroogd. Hebben kompas. Colonne van mieren. Alles gereed maken voor 
toekomst. Jezus zegt: werk niet om de spijze die vergaat, maar die blijft tot eeuwige leven. Waar zijn wij druk mee? Veel 
mensen zijn kortzichtig! Weinig belangstelling voor geestelijke. Zwerven rond. Mieren: hebben 2 magen. Om te kunnen 
delen met anderen. c) zorgen voor nageslacht. Koningin, werksters, mannetjes. Eieren leggen en dan voor voedsel 
zorgen. Zorgen voor ideale omstandigheden,dáár op gericht. En wij? Zijn we gericht op eeuwige toekomst van kinderen? 
3. Wat mieren ons leren. Veel mensen houden niet van lezen. Voorbeeld: Afrikaanse jongen krijgt Bijbel van vader 
voor diploma. Maar leest er niet in. Jaren later ontdekt hij een cheque in deze bijbel. Te laat: termijn verlopen. Hoe 
gebruiken wij de schat van de Bijbel? Een bevel: word wijs! Leer Opperste Wijsheid, Christus, kennen. Gods Woord 
toepassen in je eigen leven. Hoorder én dader van Woord zijn. Praktisch: niet lui zijn. Werk is zegen (werkeloze, 
gehandicapten kunnen niet). In dit schooljaar: je best doen en elkaar helpen. Zoek eerst koninkrijk van God. Eeuwige 
toekomst. Gelijkenis van 10 ponden (Lk. 19). 1 pond = 100 dagen loon. 3e knecht is lui en doet NIETS. Verwijt de Heer 
hem. Deze luie dienstknecht noemt Jezus zelfs VIJAND. Met luie mensen loopt verkeerd af (zie vers 11). Geestelijk luie 
mensen komen om in de eeuwige dood. Niets voor Jezus gedaan. Luie mensen zijn dwaze mensen. Komt ook bij ons 
voor. Gemakzucht. Geestelijk onverschillig. Niet in beweging te krijgen (dode mier!). Wijze leden richten zich op 
eeuwigheid. Wat geef ik nageslacht mee? Jezus altijd ijverig voor Zijn Vader (Joh. 4.). Spijze om de wil van Zijn Vader te 
doen. Jezus werkt voor de overtreders. Jezus roept op, om genadebrood te eten. Werk uw zaligheid. En dan volgen de 
werken na het sterven. Ga in, in de vreugde. Dan rusten van de arbeid (Op. 14) 

 
Vraag 1. Stel u kijkt 20 minuten naar een mierenhoop. Welke 3 zaken zouden u opvallen ‘in de wegen van de mieren?’ 
 
Vraag 2. De mieren kunnen ons wijs maken. Welke lessen van wijsheid gaat u van de preek onthouden en voortaan 
doorgeven aan andere mensen om u heen? Noem er 2 of 3.  
 
Vraag 3. De tekst uit Joh. 6:27 is in de preek genoemd. Wat is de centrale boodschap van Johannes 6? (zoek een 
kernwoord op). Lees Johannes 6 vers 27-29 en bespreek met elkaar, wat Jezus ons daarmee leert.  Maak het praktisch. 
 
Vraag 4. Welke factoren kunnen er in onze gemeente (of in uw gezin) aan bijdragen dat we onder ‘de meest ideale 
omstandigheden’ geestelijk wijs kunnen worden? Bepaal 3 factoren en geef de belangrijkste door aan de kerkenraad. 
 
Vraag 5. In Ps. 69:10 lezen we over de ijver voor Gods huis. In Joh. 2:17 wordt dit toegepast op Jezus. Hoe voorkomt u 
dat u in geestelijke zin lui wordt en niet uiteindelijk als een dwaas/vijand zal sterven? Welke hulp hebt u daarbij nodig?  


