
 Les 5 – Dieren in de bijbel 

 

 Lezen uit de Bijbel      Joh. 12:12 

  

  
  

  
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus 

ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel 
staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit 

op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit 
verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd 

was.   
  

Verklaring:  
toen Jezus tot majesteit verheven was Dit betekent: naar de hemel was gegaan. 

  

  

 
 
 
 
Kringgesprek     
  

Leg ezelsoren neer of een plaat van een ezel 

Wat ben je liever een ezel of een wijze uil en waarom? 

Stel dat je op een onbewoond eiland zou moeten overleven voor een tijd. Je mag één helper 

meenemen. Wie zou je meenemen, een kind uit de binnenlanden van Nieuw Guinea of een kind dat 

allemaal negens op zijn rapport heeft.  

Waarom? 

Ben je wel eens zo dom als een ezel geweest?  

Kun je een paar goede eigenschappen opnoemen van een ezeltje? (hij draagt je, hij draagt je lasten, 

kan goed klimmen, is aanhankelijk, laag bij de grond, doet wat je zegt ) 

Hoe word je wijs? (Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, Spr. 13:20) 

  

  

   



VERTELLEN 

 

41 - Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!  - Deel 1 

 Bij dit verhaal heb ik echt de hulp nodig van kinderen die een hond hebben. Willen jullie even 

vertellen dat jullie hond kan praten? Ja, ga je gang. Ik wacht wel even met het verhaal. Wat zeg je? 

Kan je hond niet praten? Nee, ik bedoel niet met woorden, maar door zijn manier van doen. Als je 

veel van een beest houdt, dan begrijp je wat hij wil zeggen, zonder woorden. Hij pakt een stok en 

brengt die bij je: Baasje gooi hem eens weg… Hij staat bij de buitendeur en blaft blij kwispelend. Dat 

betekent…… Precies. Dat wou ik maar even zeggen. Vroeger hielden de mensen geen honden, maar 

ze hadden wel ezeltjes en daar ga je echt aan hechten. Het zijn aanhankelijke lieve dieren. De 

vrouwtjes dan wel te verstaan. 

 
‘Majesteit, ik zie hem!’ 

Op de hoge uitkijkpost, waar koning Balak van Moab zijn tenten heeft opgeslagen wijst Shimon Met 
De Scherpe Ogen naar een punt heel in de verte. Shimon is een wachter van de koning met 

supergoeie ogen. Hij ziet wat een ander niet ziet. Balak komt meteen kijken en tuurt met zijn hand 
boven de ogen naar het land in de verte. 

‘Waar dan?’ vraagt de koning nerveus. Hij wacht al wekenlang op de waarzegger Bileam. Die moet 
het volk van Israël, dat de grenzen van zijn land nadert, vervloeken. Het wordt met de dag dringender. 

‘Ik zie niks, Shimon…’ 
‘’Daar, in de verte, majesteit, als u hier komt staan en langs mijn vinger kijkt… Daar waar de akkers 

overgaan in bosgebied, bij de dikke oude eik, ziet u wel, links van de rivier de Arnon… Twee mannen 
en één op een ezel. Dat zal Bileam zijn.’ 

‘Nou, het zal tijd worden,’ zucht de koning opgelucht. Hij wil niet toegeven dat hij niet kan zien wat 
Shimon ziet. ‘Ar, Wahieb,’ beveelt hij twee knechten, ‘geef opdracht dat ze in het kamp beneden mijn 

koninklijke rijtuig in orde maken en maak je gereed om met me mee te gaan. Ik ga persoonlijk die 
Waarzegger Bileam hierheen halen, want dit is uiterst urgent. Vooruit, Tempo!’  Hij klapt in de handen 

om zijn woorden kracht bij te zetten. 
 

Hoe zit dat nou? Bileam mòcht toch niet naar Balak gaan om het volk te vervloeken? God had hem 
hem toch verboden? Deed hij het toch stiekem? 

Nee, dat niet. Toen Bileam het voor de tweede keer aan God vroeg had de Here gezegd: ‘Nu die 
mannen weer gekomen zijn om je te ontbieden, sta op en ga met hen mee. Maar alleen wat ik tegen 

je zeg, mag je uitspreken.’ 
Bileam blij natuurlijk. Er was toch nog een kans op een rijke beloning van de koning. Dus pakte hij zijn 

spullen, riep twee knechten en ging op weg op zijn ezelin, een lief trouw beest dat hem al jaren 
diende. En wat een geluk dat hij die slimme Grijsje uitkoos, anders zou het zijn laatste dag geweest 

zijn… Hoor maar!  
 

‘Klipklap, klipklap,’ doen de hoefjes van Grijsje de ezel. 
Ze schijnt geen last te hebben van de hitte van de zon. De twee knechten laat ze al spoedig achter 

zich en Bileam is blij dat hij even alleen is om na te denken over zijn geweldige toekomst. In 
gedachten zit hij het geld al uit te geven. Een groter huis, een paard en wagen of een kameel met een 

tentje bovenop, nieuwe kleren voor zijn vrouw en kinderen… Wat een bofkont is hij toch. Die Balak 
heeft hem wel erg dringend nodig, dat hij zulke belangrijke mensen naar hem toestuurde! 

Wat zal hij voor vloek bedenken… eh… met Gods hulp natuurlijk? 
‘Israël, God heeft al jullie zonden en opstandigheid gezien en nu zullen er allemaal ziektes…’ 

Hé wat is dat nou? 
De ezelin doet raar. Ze gaat zo maar van de weg af, de akker op en daar blijft ze staan. Met haar 

poten wijd uiteen balkt ze ie-a, ie-a!! Ze wil gewoon niet meer verder. Is ze ergens van 
geschrokken?… 

Bileam laat zich van haar rug afglijden en pakt een dikke stok. 
‘Stom dier! Vooruit, die kant heen!’ Na een paar rake klappen vlucht het dier weer de weg op. Bileam 

rent erachteraan, springt weer op haar rug en vervolgt zijn reis. In de laagvlakte ver vooruit bij de rivier 
ziet hij nog net de achterhoede van de karavaan gezanten die hem bezocht hebben.  

 
Grijsje heeft pijn, de klappen kwamen hard aan en nu zit haar baasje precies op die beurse plekken.  



Bij elke stap die ze doet schuurt zijn rechterbeen tegen de plek… 
Ie-a, ie-a! balkt ze droevig. 

En eigenlijk is het gemeen, want ze was niet voor niks van de weg af gegaan. Er was een soort 
lichtmens met een gevaarlijk ding in zijn handen. En dat lichtmens versperde de weg. Het was 

doodeng!! Waarom zag haar baasje dat nou niet. Zat hij soms te dromen in de zon? Nou ja, Grijsje 
droomde ook wel eens in de zon, maar niet als er gevaar was. 

De weg versmalt zich, loopt nu door wijngaarden, omringd door muurtjes. Grijsje met de lange oren 
hoort de echo van haar voetstappen veranderen. Ze flappert wat met die oren om een vlieg weg te 

jagen die steeds om haar kop zoemt. Maar ineens: daar is het enge lichtmens weer!  
O, waar moet ze heen? Grijsje kan niet links en niet rechts, haar baasje wordt boos en port haar in de 

zij, maar vóór haar is… DIE ENGEL VAN GOD! 
 

‘Au! Au! Rotbeest!! Wat doe je nou weer?!’ schreeuwt Bileam boos als de ezelin zijn been bijna 
afklemt tegen de muur. Gelukkig (?)heeft hij die stok nog… Hij slaat en slaat. Als Grijsje even later 

weer verder loopt heeft ze nog meer pijn.  
Ie-a, ie-a!! 

 
Waarom wil die engel van de Heer Bileam tegenhouden? God had toch toegestaan dat hij ging? Ja, 
maar Bileam denkt dat hij op een slimme manier God voor de gek zal kunnen houden. Toch nog een 

beloning binnen te kunnen slepen voor een woord dat je op twee manieren kunt uitleggen. En daar wil 
God even heel goed een stokje voor steken. Zó werkt het dus niet! 

En daarom verschijnt de engel van de Heer voor de derde maal op Bileams pad.  
Kijk, nu gaat hij op een heel erg smal stukje van de weg staan. Hier kan echt niemand omheen.  
Grijsje verstijft als ze hem ziet. Haar bek gaat open zodat haar brede gelige tanden te zien zijn. 

Balkend van angst zakt ze door haar poten… 
Kon ze maar praten dan zou ze zeggen: ‘Baasje, wat heb ik je gedaan, dat je me nu al drie keer slaat 

met een stok? Ben ik niet je trouwe ezelin waarop je al je leven lang hebt gereden? Vind je dit 
normaal???’ 

Maar ezels kunnen niet praten. Of wel? Kan God een ezel laten praten? 
Bij God zijn alle dingen mogelijk.  

Bileam schrikt zich in ieder geval ondersteboven. Zijn ezelin die praat?  
Met een schok keert hij tot de werkelijkheid terug. Zijn ogen worden geopend en wat ziet hij? Vóór 

hem staat groot en vlammend de engel van de Heer met getrokken zwaard. En nu is het zijn beurt om 
in het stof te kruipen.  

 
‘Waarom heb je je ezel geslagen?’ zegt de engel woedend, ‘Ben jij nou die grote ziener? Je ezel ziet 

meer dan jij. Je hebt je leven aan haar te danken, man.’ 
Bileam durft zijn hoofd niet op te heffen van schaamte. 

‘Sorry, sorry!’ kreunt hij, ‘Ik zag u echt niet. Als u het niet goed vindt dat ik naar Balak ga, dan ga ik wel 
terug!’ 

Maar dat hoeft niet. De engel maakt Bileam alleen goed duidelijk, dat hij niet mag vervloeken, alleen 
wat God wil zal gebeuren. Is dat goed begrepen? 

‘Ja, ja, alleen de woorden van God zal ik uitspreken,’ kreunt Bileam doodsbang. ‘Ik beloof het, ik 
beloof het!’ 

Bileam is weer terug bij de les.  
Wat was hij dom om over rijkdom en geld te fantaseren, in plaats van over de grote daden van God.  

 
Na een tijdje vinden zijn knechten Bileam zittend naast zijn ezelin. Hij streelt haar nek en rug en 

prevelt lieve woorden tegen haar. Hij ziet nog steeds sterretjes. 
‘Mijn beste trouwe Grijsje…, bedankt dat je mijn leven redde. Jij zag wat ik niet zag.’ zegt hij 

veronschuldigend. 
 

En Grijsje zelf? Is ze van de schrik bekomen? 
Ja hoor! Na een tijdje is ze vergeten wat er gebeurd is. Want dat is het verschil tussen mensen en 

ezels. Mensen onthouden. Ze schrijven verhalen en duizenden jaren later leren kinderen zoals jullie, 
dat ezels soms slimmer zijn dan mensen.  

 
   
 
 
 
 
 



GEBED   

     Lieve Vader in de 
hemel, ik wil altijd uw 
stem verstaan. Soms 
ben ik erg druk bezig 
met de dingen van 
elke dag, maar uw 
zachte stem in mijn 
binnenste zegt wat ik 
wel of niet moet 
doen. 

    

  Wij willen ook goed 
voor de dieren 
zorgen, want zij zijn 
door u geschapen 
en wij mogen er 
verantwoordelijkheid 
over nemen. 

 

Soms schelden we 
elkaar wel eens uit met 
rare scheldwoorden. 
Dat is niet naar uw wil 
en we gaan er aan 
werken met uw hulp.  

  

    Dankuwel dat er 
geen enkele vloek 
kan standhouden 
tegen uw kinderen, 
dankzij het bloed van 
Jezus. Amen.  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 
*Speel het ouderwetse spel Ezeltje prik. 
Teken een grote ezel en plak hem op zachtboard en een losse staart. Die moeten ze geblinddoekt 
proberen op de goeie plek te krijgen. Wie zit er het dichtste bij? 
 
  
 
*Wanneer ben je koppig ALS EEN EZEL en wanneer ben je meegaand ALS EEN EZEL? 
Kortom BEN JIJ EEN EZEL??? Maak van onderstaande tabel kaartjes en trek om de beurt een 
kaartje. Verklaar je antwoord. Wanneer ben je koppig en wanneer meegaand? 
 
 
 

Vrienden doen een 
spelletje om 
andere kinderen 
van hun fiets te 
trekken. Doe je 
mee of niet. 

Er komt een 
uitdaging van 
kinderen uit een 
andere klas tegen 
jullie klas een 
partijtje voetbal te 
spelen. Doe je 
mee of niet? 

Er wordt een actie 
gehouden: Auto’s 
wassen voor 
Afrika. Doe je mee 
of niet? 

Je zit in een groep 
die rondhangt bij 
het bushokje. Ze 
gebruiken 
softdrugs. Doe je 
mee of blijf je als 
enige een aparte? 

Er is een knappe 
goser uit een 
hogere klas die 
vraagt of je een 
pakje wil bezorgen 
op een bepaald 
adres. Je kan er 
een tientje mee 
verdienen. Doe je 
het of niet? 

Je bent 
uitgenodigd voor 
een feestje bij een 
meisje uit de klas. 
De ouders zijn niet 
thuis en er wordt 
alcohol gedronken. 
Doe je mee of ga 
je weg? 

Je bent op 
vakantie in een 
heerlijk bosrijk 
gebied. Een groep 
jongelui van de 
camping gaat een 
boomhut bouwen. 
Doe je mee of niet. 

Op kinderkamp 
wordt een oproep 
gedaan om te 
helpen met stoelen 
klaar te zetten. 
Meld je je aan of 
niet? 

Je mag bij je 
vriendje spelen en 
jullie gaan samen 
computeren. Je 
vriendje gaat een 
spelletje doen 
waarbij je dieren 
moet 
doodschieten. 
Lach je mee of 
protesteer je? 

Drie jongens gaan 
met twee meiden 
naar het bos. Ze 
willen zoenen en 
vragen of jij zin 
hebt om mee te 
gaan. Je wilt er 
graag bij horen. 
Doe je mee of 
niet?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Rebus nr. 4   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*kleurplaat nr. 62 

 

 
 
 
 

  

 

 

  

  



Tekst   

 

 

Psalm 121:5 

  

De Here is uw bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. 

  

Zeg de tekst met zijn tweeën op. De één staat achter de ander. Want als je je eigen schaduw ziet en 

daarnaast nog een schaduw, dan weet je dat er iemand is. Dat is God.  

  

Je kunt ook de tekst op laten zeggen, waarbij iemand de echo is van de ander.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

*Speel samen  Ezelmemory 

* Invulles 

Men zegt van ezels dat zij eigenzinnige dieren zijn, maar dat heeft vooral te maken met hun 
tienegilletni en zichtigheidvoor. Ze zijn moeilijk te proren als je ze met gevaar voor hun nevel iets wil 
laten doen. Heb je eenmaal hun vertrouwen gennowen, dan heb je er een dankbaar en terpigt 
gezelschap aan. Een ezel werd door Jezus uitgekozen als rijdier voor zijn intocht in zajerulem 
waarmee een profetie uitkwam. Zacharia 9:9. Ook koning moolsa  reed duizend jaar ervoor op 
dezelfde plaats als Jezus Jeruzalem binnen. Daarom dachten alle mensen die met lmapkktaen 
zwaaiden dat Hij koning ging worden. Ze zongen: Hosanna, hosanna, gezegend is Hij die komt in de 
maan van onze God. 

* Maak een cartoon over een ezel. Gebruik één van deze weetjes.  

Wist je dat?  

1. Een ezelsoor een omgekruld hoekje aan een bladzijde is? Ezelsoor is ook een behaarde plant met 
bladeren in de vorm van ezelsoren. In de oudheid werd het blad gebruikt om wonden te verschonen 

en bij verkoudheid.  (Teken bij voorbeeld een vrouw die haar plantjes water geeft en in plaats van 
blaadjes heeft de plant ezelsoren van papier) 

2. Een ezelsbruggetje een manier om iets beter te kunnen onthouden? 

3. Dat een schilder een ezel gebruikt om zijn doeken op te plaatsen?  

4. Dat een gecastreerde ezelhengst een kluns of een oen wordt genoemd? 

5. Dat een ezel een bedreigde diersoort is? (bijv. een ezel die oog in oog komt te staan met een 

overvaller) 

6. Dat hij/zij wel 20 – 40 jaar oud kan worden? 

7. Dat een ezel zijn territorium afzet door overal hoopjes mest neer te leggen?  

8. Dat alle ezels afstammen van de wilde ezel in Noord-Afrika en ezelinnenmelk door koningin 

Cleopatra werd gebruikt om in de baden als schoonheidsmiddel?  

9. Dat een ezel wanneer er gevaar dreigt stokstijf blijft staan in plaats van weg te rennen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ezelmemory 

  

 

 



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wie reden er op een ezel Jeruzalem 

binnen? 

1 Een jong van een ezelin en een hengst 

2 Welke ezel zag meer dan zijn baasje? 2 Hij kon veel geld verdienen  

3 Wat is een muildier?  3 Een jong van een ezel en een merrie   

4 Wat is een muilezel? 4  nederigheid  

5 Waar staat een ezel voor? 5  Lasten dragen 

6 Wat kan een ezel onder andere goed? 6  Lange oren 

7 Wat heeft een ezel?  7  De Israëlieten vervloeken 

8  Wat wilden de mensen doen op 

Palmpasen?  

8  De ezel van Bileam 

9 Wat moest Bileam voor Balak doen? 9 Jezus tot koning kronen. 

10  Waarom wilde Bileam graag meegaan met 

de knechten van de koning? 

10 Jezus en Salomo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antwoorden: 1- 10    2- 8    3- 1   4-3     5- 4    6-5    7- 6   8-9    9-7    10-2 

 


