NIVEAU
Hoi geduldig kind,
Geduld is nou niet echt
mijn allersterkste kant
dat heb je ondertussen kunnen merken
maar elke dag is weer
een hele nieuwe kans
om samen met de Heer er aan te werken
want in elke situatie
leer ik steeds een beetje meer
om geduldiger te zijn
en ga ik niet meer zo tekeer
(kom uit het liedje geduld, van Oké4kids)

Wachten kan soms heel lastig zijn. Word je er wel eens boos of verdrietig
van? God wilt je helpen om geduldig te wachten. Vandaag hebben jullie over
deze volgende vrucht, geduld, gehoord.
Ook nu mogen we God vragen om ons te helpen als we ergens geduld voor
moeten hebben. Hij zal ons rust en vrede geven, om geduldig op iets te
kunnen wachten. Deze week kun je kijken hoeveel geduld je hebt, ook zijn er
moppen over geduld en er andere leuke werkjes om te doen.
Veel plezier, maak er wat moois van.
Neem de tijd, wees geduldig!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl
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Even een leuke raadsel en een mop over geduld:
Wat is het toppunt van geduld?
Een vulkaan op de muur schilderen en wachten tot-ie uitbarst!

Om 7 uur ‘s ochtends zit ik lekker te vissen langs het Amsterdam Rijnkanaal. De damp
staat nog op het water. Ik zit net, komt er een man achter mij staan kijken. Het wordt acht
uur, negen uur, tien uur, twaalf uur. Ik neem ’n boterhammetje en koffie en nog steeds
staat die kerel achter mij naar m’n dobber te staren. Om 2 uur ‘s middags staat hij er nòg.
Als ik om 7 uur ‘s avonds mijn spullen inpak, staat die vent nòg achter me. Ik zeg: “Meneer,
u heeft nu 12 uur lang achter mij staan kijken. Waarom koopt u geen hengel? Kunt u zelf
gaan vissen.” Zegt die man: “Sorry hoor, maar daar heb ik echt geen geduld voor . . .
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Verwerking 1
Dit is een leuke activiteit om kinderen te helpen reflecteren op de Geestelijke vrucht
van geduld. Het laat zien dat we soms moeten wachten en langzaam en voorzichtig
iets moeten doen om het tot een eind te brengen. Hieronder vind je de uitleg en een
paar gesprek- en gebedsideeën.
Wat je nodig hebt: Papieren borden, wol of touw, dunne papieren stroken.

Knip gleuven in de boven- en onderkant van een papieren bord en rijg hier wol of
touw doorheen om een weef-rek te maken.

Weef de papieren stroken door ze om de beurt onder en boven het weef-rek door te
steken.
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Gespreksvragen:
• Wanneer heb je geduld in jouw leven? Kan je een voorbeeld geven? Vind je het
makkelijk om geduldig te zijn?
• Waarom is het soms beter om geduld te hebben?
• Heb je ooit God gevraagd om je te helpen geduldig te zijn? Wat gebeurde er
toen?
Gebedsideeën:
• Kies kleuren papier uit die passen bij jouw persoonlijkheid. Vraag , terwijl je aan
het weven bent aan God of Hij je wilt helpen om geduldiger te zijn.
• Schrijf of teken op de papieren stroken facetten van je leven waarin je meer
geduld zou willen hebben en vraag, terwijl je deze stroken weeft, of God je hierbij wilt helpen.
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Verwerking 2
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Als je geduldig bent, ben je wijs!
(Spreuken 14:29)

Heb je wel eens gevist? Dit vraagt echt geduld. Het kan soms uren duren voordat je een vis
aan de haak hebt geslagen.
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verwerking 3
Een spelletje doen vraagt om geduld, bijvoorbeeld tot iedereen de spelregels snapt; tot
je aan de beurt bent. Je leert ook jouw verlies, of irritant gedrag van een medespeler te
dulden/verdragen. Eenvoudige spelletjes, zoals bijvoorbeeld memory of een kaartenhuis
maken, zijn een perfecte manier om geduld te oefenen.
Hieronder een spelletje die je zelf kunt uitprinten en doen.
Triominos met Bijbelse namen. Verstevig de kaartjes hieronder) door ze op karton te plakken. Knip de driehoekjes uit.
Spelregels:
1. geef elke speler eenzelfde aantal kaartjes. Zorg dat er genoeg kaartjes overblijven voor
de pot.
2. Leg het bovenste kaartje van de pot neer.
3. Laat elke speler om de beurt een driehoekje van zijn eigen stapeltje proberen aan te
leggen. De letters samen moeten een naam vormen.
4. Wie niet kan, pakt een kaartje van de pot.
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verwerking 4
Met God praten vraagt soms ook geduld, want je krijgt vaak niet direct antwoorden op je
vragen. Wel kan het je direct vrede en rust geven om de vragen aan God te stellen.
Kun je deze puzzel oplossen?
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ANTWOORD verwerking 4
Antwoord puzzel:
Bidden bijbel lezen
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