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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!
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Even een leuke raadsel en een mop over geduld:

Wat is het toppunt van geduld?

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 ko� ie 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 hee�  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 . . .

Een vulkaan op de muur schilderen en wachten tot-ie uitbarst!
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Verwerking 1
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. Probeer eens een kaartenhuis te maken. Hieronder vind je ook een spel waarbij 
het volk door Mozes werd geleid naar het beloofde land. Deze mensen hadden ook geduld 
nodig, want de reis duurde erg lang…

Iedere speler hee�  een pion nodig, je hebt een dobbelsteen nodig en een bijbel. Bij ondersta-
ande nummers moet je een opdracht uitvoeren.  

1.  Begin hier je reis naar het beloofde land.
3.  Ex. 14:10–12. Als het volk van Israël blij was ,ga 3 vooruit. Als ze bang waren voor  
 de Egyptenaren begin dan opnieuw bij 1. 
5.  Ex. 14:29–31. Als het volk van Israel hoopvol was en God prijsde voor de wonderen,  
 ga 4 vooruit. Als ze bang waren voor God, ga 3 terug.
6.  Je mag nog 2 keer gooien.
8.  Ex. 15:23–24. Als het volk van Israël geloof had dat ze goed water zou krijgen, mag  
 je nog een keer gooien. Als ze mopperde om het vieze water, dan sla je 1 beurt over. 
9.  Ga 2 plaatsen terug.
10.  Ex. 16:35–35. Als God het volk van Israël zegende met het wonder dat ze manna  
 kregen, ga 2 plaatsen vooruit. Als Hij ze stra�  voor hun gemopper, ga 4 plaatsen terug.
13.  Ex. 17:1–3. Als ze God prijsde, dan mag je nog een keer gooien. Als het volk mopperde  
 omdat ze geen water hadden, ga dan 2 plaatsen terug. 
14.  Gooi nog een keer
15.  Ex. 24:3. Als het volk de 10 geboden van God accepteerden, ga 4 plaatsen vooruit. Als  
 ze de geboden weigerden, ga 5 plaatsen terug. 
 Ga 3 plaatsen vooruit.
18.  Ex. 39:30–32. Als het volk Mozes volgt en helpt om de tabernakel af te maken, ga 4  
 plaatsen vooruit. Als het volk klaagt over wat ze nog hebben, ga 2 stappen terug.
20.  Num. 11:4–6. Als het volk klaagt over het wonder van de manna, ga 3 plaatsen terug.  
 Als ze volledig rustig zijn, mag je nog een keer gooien.
21.  1 beurt overslaan.
23.  Num. 12:1. Als Miriam en Aaron de vrouw van Mozes accepteren, ga 2 plaatsen   
 vooruit. Als ze kritiek hadden op het huwelijk, ga 2 plaatsen terug.
25.  Num. 12:15. Als Mirjam was genezen van haar ziekte, ga 2 plaatsen vooruit. Als ze  
 moest lijden de rest van haar leven door haar ziekte, ga 2 plaatsen terug. 
27.  Gooi nog een keer.
28.  Num. 14:1–4. Als het volk vol opwinding het beloofde land tegemoet gaat, gooi nog  
 een keer. Als ze samen terug wilde keren naar Egypte, ga 2 plaatsen terug. 
30.  Num. 14:24. Als Kaleb het beloofde land wel in mag, ga 4 plaatsen vooruit. Als hij dit  
 niet mag, ga 31.  plaatsen achteruit. 
33.  Num. 14:33. De kinderen van het volk van Israël gaan meteen naar het beloofd land,  
 ga dan 7 plaatsen vooruit. Als deze kinderen  moeten wachten in de woestijn voor 40  
 jaar, ga dan terug naar plek 26. 
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35.  Sla 1 beurt over.
37.  Num. 16:28–32. Als Korach, Datan en Abiram en hun familie eens zijn met Mozes, ga 2  
 plaatsen vooruit. Als ze  slecht zijn en ingeslikt worden door de aarde, ga 2 plaatsen  
 vooruit.
39.  Gooi nog 1 keer.

Num. 17:5–8. Als het volk feest vierde voor Mozes en Aaron, ga 2 plaatsen vooruit. Als  
 ze dreigend op Mozes en Aaron afkwamen, sla 1 beurt over. 
42.  Gooi nog een keer.Take an extra turn.
43.  Num. 18:6.  De levieten zijn gekozen om te werken bij de heilige tent, ga 2 plaatsen  
 vooruit. Maar als hun band verbroken is met de Israëlieten, sla 2 beurten over. 
44.  Gooi nog 1 keer.
46. Num. 18:25–28. De Heer leerde Mozes over de wet van 1/10de, ga 2 plaatsen vooruit. 
48.  Num. 20:1. Als Mirjam het beloofde land ziet, ga 2 plaatsen vooruit, als ze overlijdt, ga  
 2 plaatsen terug.
50.  Sla 1 beurt over. 
51.  Num. 20:11. Als Mozes een wonder laat zien door water te laten stromen uit een rots,  
 ga 6 plaatsen vooruit. Als het volk klaagde omdat ze dorst hadden, ga 4 plaatsen ach 
 teruit. 
53.  Gooi nog 1 keer.
54.  Sla 1 beurt over. 
55.  Num. 20:20–21. Als de mensen van Edom vriendelijk zijn, gooi nog 1 keer. Als de  
 mensen het volk tegen houden om doro Edom te reizen, ga 4 plaatsen terug. 
57. Num. 20:28. Als Aäron het beloofd land ziet, ga 2 plaatsen vooruit. Als hij ster� , ga 2  
 plaatsen terug.   
58. Sla 1 beurt over. 
60.  Num. 21:4–6. Als Heer het volk zegent, ga 3 plaatsen vooruit. Als Hij het volk laat  
 lijden door slangen, ga 4 plaatsen terug. 
61.  Gooi nog 1 keer.
62.  Num. 21:7–9. Als Mozes een koperen slang neer zette zodat het volk kan blijven leven,  
 ga 2 plaatsen vooruit. Als het volk niet wordt geholpen, ga 2 plaatsen terug.
64.  Sla 1 beurt over.
67.  Het volk van Israël wint het gevecht tegen Jericho, ga 1 plaats vooruit. Je hebt gewon 
 nen! (zie Josh. 6:1–2.)
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Verwerking 2
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Verwerking 2
Voor deze tekening heb je geduld nodig, maar ik weet zeker dat je uiteindelijk een mooi 
resultaat zult krijgen.
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Verwerking 3

Knutsel een kuikentje. Dit werkje vraagt misschien geduld, maar 
het resultaat is mooi.

Nodig: stevig papier of karton, (gele) wol, een schaar,  gekleurd 
papier en eventueel wiebeloogjes.
1. Teken met een passer of iets ronds, wat je kunt overtrekken, 

cirkels op stevig papier/karton met in het midden nog een 
cirkel zoals hiernaast op het voorbeeld. 2 dezelfde grotere 
cirkels en 2 dezelfde kleinere cirkels. 

2. Knip deze rondjes uit.
3. Leg de grotere rondjes op elkaar en ga er met wol omheen 

wikkelen. Dit moet om het hele rondje heen. Je mag geen 
karton/papier meer zien. Je moet ongeveer 7 lagen hebben. 
Hoe meer lagen hoe mooier het resultaat.

4. Knip voorzichtig de wol doormidden tussen de 2 papieren/
kartonnen rondjes aan de bovenkant, zie de foto. 

5. Pak een stukje wol en trek de wol aan en knoop het vast.
6. Doe stap 3, 4 en 5 opnieuw, maar nu voor de kleinere rondjes.
7. Maak nu met wol de kleinere bol en de grotere bol aan elkaar.

8. Maak met papier pootjes, snavel en oogjes.
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Verwerking 4


