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GOD IS TROUW

"WIE
"
IS GOD?

v e r b i n d t j o ng e r e n

DAT IS TROUW!
Zal hij nog meegaan? Matthias tuurt naar zijn
schrift. Hij heeft met Daan afgesproken om te gaan
vissen. Maar in de klas had hij gehoord dat een paar
jongens een hut gaan bouwen en ze vroegen Daan
mee te doen. Toen de bel ging, moest Matthias zijn
rekensommen nog afmaken en die zijn zo moeilijk.
Eindelijk is Matthias klaar. Zal Daan op hem wachten bij het fietsenhok, zoals ze hadden afgesproken,
of is hij met de andere jongens mee gegaan?
Buiten gekomen ziet Matthias niemand meer. Het
hele plein is leeg. Dan ineens springt Daan achter
de bosjes vandaan en vraagt: “Is het gelukt met je
sommen?”
“Ja, gelukkig wel,” zegt Matthias. “Gaaf, dat je op
me gewacht hebt!”
“Natuurlijk,” reageert Daan, “dat hadden we toch
afgesproken?”
Ja, Daan is een trouwe vriend. Hij doet wat hij zegt.
In deze Kompas gaat het over: Wie is God? God
doet wat Hij zegt. Hij is trouw!
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WAT HOORT BIJ ELKAAR?

Welke zinnen horen bij elkaar? Geef ze dezelfde kleur.
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Het volk maakte een reis door

komt er een pad

In de ark ligt

de Heere is trouw

Het volk trekt door de rivier

de woestijn

Zodra de priesters in het water
stappen

de Jordaan

Uit de rivier worden ……. stenen
gehaald

de wet van de Heere

Die stenen vertellen:

twaalf

Weet jij wat hier staat?
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WAT IS
TROUW ZIJN?

“Au!” Sanne ligt op de stoep. Ze is met de step gevallen. “Mama!” roept Sanne. Mama hoort
het en gaat snel naar haar toe. Ze tilt Sanne op en neemt haar mee naar binnen. Op de knie
van Sanne zit een lelijke wond. Mama maakt de wond schoon en doet er een pleister op.
Sanne voelt zich nu een stuk beter. Wat fijn dat mama voor haar zorgt. Op mama kan ze
altijd rekenen. Mama zorgt trouw voor haar.
Het is feest. Vandaag trouwen oom Marcus en tante Linda. Thomas kan bijna niet wachten
om naar het feest te gaan. Hij heeft vandaag een belangrijke taak. Thomas mag in het
stadhuis de trouwringen naar oom Marcus en Tante Linda brengen. “Maar waarom doen
oom Marcus en tante Linda een trouwring om?” vraagt Thomas aan moeder. “Dan beloven
oom Marcus en tante Linda dat ze altijd voor elkaar zullen zorgen omdat ze van elkaar
houden,” Legt mama uit.

2. Op welke manier heeft de Heere aan het volk van Israël laten zien dat Hij trouw is?
• Tijdens de reis door de woestijn.
•Tijdens de doortocht door de Jordaan.

1.

Trouw zijn, dat kun je op verschillende manieren.
Lees de stukjes hieronder. Waarom gaat het daar over ‘trouw zijn’?

“En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn
klederen, ja tot zijn zwaard toe en zijn boog toe en tot zijn gordel toe” 1 Samuël 18: 4.
David en Jonathan sluiten een verbond. Ze beloven er voor elkaar te zijn. Als
bewijs daarvoor geeft Jonathan zijn mantel, zwaard, boog en gordel.
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Wist je dat...
• de Jordaan ongeveer 30 meter breed is?
• in de oogsttijd de rivier buiten zijn
oevers treedt? De rivier dan honderden
meters breed is?
• juist in die tijd het volk door de Jordaan
trekt?

Wist je dat in de ark lag:
• een kruik met manna
• de staf van Aäron
• de stenen tafelen met de Tien Geboden
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TEKENEN
Hoe laat de Heere in jouw leven zien dat Hij trouw is?
Dat mag je schrijven of tekenen in de stenen.
Dit zijn jouw gedenkstenen.

