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GOD IS LANKMOEDIG

"WIE
"
IS GOD?

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

“Rhodé, ruim je je kamer vandaag nog op?”
Je zit op je kamer. Het is een lekkere bende. Je
vindt het helemaal niet erg. Maar je moeder wel.
Ze heeft deze week al drie keer gevraagd of je je
kamer op wilt ruimen. Nog steeds heb je het niet
gedaan. “Ja mam, ik doe het zo!” roep je terug.
Maar als je moeder de volgende dag boven komt, is
het nog niet gebeurd. Als je uit school komt, vraagt
je moeder het nog een keer. Ze is helemaal niet
boos. Dat verbaast je. Dit heb je niet verdiend. Je
denkt: ‘Ik was allang uit m’n vel gesprongen als ik
aan iemand vier keer iets had gevraagd… Ja, ik heb
een geduldige moeder’.
Je hebt geluisterd naar het verhaal uit de Bijbel
over de vijgenboom die steeds maar geen vruchten kreeg. De wijngaardenier was heel geduldig.
Hij wilde de boom nog een jaar laten staan, om
te kijken of hij dan wel vruchten zou hebben. Zo
geduldig is de Heere ook met ons. ‘Lankmoedig’,
heet dat in de Bijbel. God is lankmoedig. Wat
betekent dat voor jou? Daar gaan we in dit boekje
over nadenken.
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God heeft ook eigenschappen.
Een eigenschap van God is ‘lankmoedigheid’.
> Wat betekent lankmoedig?
> Denk nog eens aan het verhaal over de vijgenboom. Wie was daar lankmoedig?
> De Heere is lankmoedig over ons. Noem eens een voorbeeld van Gods geduld
met jou?
Mensen hebben vaak goede eigenschappen, maar meestal ook een paar

Jouw eigenschappen - Gods eigenschappen

slechte. Ze kunnen bijvoorbeeld lui zijn, of oneerlijk. God heeft alleen goede
eigenschappen. Weet jij er een paar? Schrijf ze hieronder op.

Iedereen is anders.
De een praat veel, een ander weinig.
De een heeft veel geduld, een ander is al snel ongeduldig.
Dat zijn je eigenschappen.
> De moeder van Rhodé was heel geduldig. Leg eens uit waarom.
> Hieronder zie je een rijtje eigenschappen die mensen kunnen hebben. 		
Wat past bij jou?
Sterk, slim, dapper, aardig, behulpzaam, ijverig, lief, bescheiden, eerlijk, eigenwijs,
leergierig, trouw, nieuwsgierig, creatief, gehoorzaam, vrolijk,
>Z
 oek bij elk kind uit je groepje een eigenschap die bij hem of haar past 		
en vertel het tegen elkaar. Zeg ook waarom je dat vindt.
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KLEUREN!

GEHEIMSCHRIFT

> Kies vijf plaatjes uit die volgens jou het meest passen bij ‘geduldig zijn’.
> Kleur ze mooi in.
> Waarom vind je dat ze bij ‘geduldig’ passen?
> Wie is er volmaakt ‘geduldig?’
> Weet je het moeilijke woord nog voor ‘geduldig?’

Wat staat er?

Deze opdracht staat in 1 Thessalonicenzen 5.
> Zoek op in welk vers het staat.
> Wie heeft deze tekst geschreven?
> Wat betekenen deze woorden voor ons?
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HET VERHAAL UIT DE BIJBEL
GING OVER EEN VIJGENBOOM.
Wist je dat :

…verse vijgen heel gezond zijn
…er ook een cactus bestaat, waarvan de ‘bloem’ een cactusvijg
wordt genoemd?
…je in plaats van ‘zo plat als een dubbeltje’ ook zeggen kunt:
‘zo plat als een vijg?’
…we ook de (minder leuke) woorden ‘oorvijg’ en ‘paardenvijg’ in het
Nederlands kennen?
…een vijgenboom geen bloemen heeft …er daarom een gezegde in
het buitenland bestaat; ‘zoeken naar een bloem in een vijgenplant’
(dat betekent: iets doen wat bijna onmogelijk is).
…wij hiervoor het spreekwoord ‘naar een speld in een hooiberg
zoeken’ gebruiken?

