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Karaktervorming 4: Geduldig 
BIJBELROOSTER (3-10 jaar) 

-Met elke dag een peutervraag-  
  

Dag 1: Het geduld van Izak en Rebekka 
Lees Genesis 25:19-26     

Peuter: Met wie trouwt Izak? 
Overige: Hoe oud is Izak als hij trouwt? Zij krijgen geen kinderen. Wat doet dat bij Izak (vers 21)? 
Wat leert dit jou als er dingen anders gaan in je leven dan je verwachtte? Welk voorbeeld geeft Izak 
jou? Wat gebeurt er op Izaks gebed? Hoe oud is Izak als de kinderen geboren worden (vers 26)? 
Hoe lang hebben Izak en Rebekka dus op de kinderzegen gewacht? Wat kun je van deze 
geschiedenis leren over geduld?  
 
Dag 2: Geduldig in verdrukking 
Lees Romeinen 12:9-12    
Peuter: Kun je een paar woordjes noemen die je hoorde?  
Overige: Wie heeft de brief aan de Romeinen geschreven? Paulus zegt dat we elkaar lief moeten 
hebben: welke adviezen geeft hij? Wanneer moet je geduldig zijn (vers 12)? Wat is ‘verdrukking’? 
Wat leert het middelste gedeelte van vers 12 ons?  Gisteren las je dat Izak en Rebekka 20 jaar 
hebben gewacht op kinderen. Kun je uitleggen waarom vers 12 bij hun leven past?  
 
Dag 3: Het geduld van Jozef 
Lees Genesis 39:20-21 en Genesis 41:14-16 
Peuter: Waar wordt Jozef naartoe gebracht (39:21)? Wie zorgt er daar voor hem? 
Overige: Vertel eens wat er in het leven van Jozef hiervoor allemaal is gebeurd? En nu zit Jozef 

minstens twee jaar in de gevangenis. Hoe is Jozef in de gevangenis? Wat kun je daarvan leren? Deze 
periode in het leven van Jozef wordt wel een geloofsbeproeving genoemd. Leg eens uit wat dat is! 
Welke les ligt er in de Bijbelse geschiedenis van Jozef voor ons?  
 
Dag 4: Lijdzaam in beproevingen 
Lees Jakobus 1:1-7      
Peuter: Welke dienstknecht van God schrijft deze brief? 
Overige: Wat zijn ‘verzoekingen’ (vers 2)? Daar word je toch juist verdrietig van? Maar wat zegt 
Jakobus (vers 2)? Hoe kan hij dat zeggen (vers 3-7)? Gisteren las je over Jozef. Gaat hij met 
verzoekingen/beproevingen om zoals de Heere dat zegt? Is dat makkelijk? Wie geeft hem dat (vers 
5)? Wat kun je leren van dit Bijbelgedeelte?  
 
Dag 5: Het geduld van David 

Lees 1 Samuël 27:1-7 
Peuter: Wie moet er vluchten voor Saul (vers 1)? 

Overige: Waarom is David op de vlucht voor Saul? David was al tot koning gezalfd, maar was nu op 
de vlucht. Hoe zal dat geweest zijn voor David? David was nog een jongen toen hij tot koning 
gezalfd werd en hij is 30 jaar als hij koning wordt. Wat heeft David al die jaren nodig gehad? Wie 
kan hem dat geven? Wat kun je leren van David? 
 

Dag 6: Davids verwachting 
Lees Psalm 27:7-14  
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Peuter: Tot Wie roept David?  
Overige: Hoe merk je dat David in zijn nood op de HEERE vertrouwt? Hoe merk je dat David 
eenzaam is? Wie laat hem niet in de steek (vers 10)? Kun je in eigen woorden zeggen wat David 
bidt? David moest lang wachten tot hij koning werd. Wat gaf hem kracht (vers 13)? Welke raad 
geeft hij in vers 14? Wat betekent dit voor jou?   
 
Dag 7: Het geduld van Paulus 
Lees Handelingen 14:1-7   
Peuter: Waar preken Paulus en Barnabas?  
Overige: Werden de preken van Paulus en Barnabas geloofd (vers 2)? Hoe zou het voor hen 
geweest zijn dat de Joden tegen hen opstonden? Wat bleven zij toch geduldig doen (vers 3)? Hoe 
konden ze dat blijven doen? Wanneer vind jij het moeilijk om geduldig te blijven? Wat helpt jou 
dan? 
 
Dag 8: Oproep om vol te houden 
Lees Hebreeën 12:1-5   

Peuter: Wat lazen we gisteren over Paulus ? 
Overige: Waarmee vergelijk Paulus in vers 1 het leven? Kun je dit beeld uitleggen: wat is een 
loopbaan? Wat moeten we wegdoen uit ons leven (vers 1)? Hoe moeten we leven (vers 1b)? Op 
Wie moeten we zien (vers 2a)? Wat zegt vers 2 verder over Hem? Hoe kon Hij geduldig het kruis 
verdragen? Wat heeft Hij nog meer verdragen van de zondaren (vers 3a)? Welke raad geeft Paulus 
aan de Hebreeën (vers 3b)? Welke les ligt hierin voor ons?  
 
Dag 9: Het geduld van de Heere Jezus 
Lees Jesaja 53:1-7   
Peuter: In dit Bijbelgedeelte gaat het over Iemand die wilde sterven om voor de zonden van Zijn 
Kerk te betalen. Over Wie gaat het? 
Overige: Hoe zien de mensen deze Man (vers 2-3)? Waarom is dat erg: Wie is Hij? Wat heeft Hij 
voor zondaren willen doen (vers 4-6)? Hoe hoor je in vers 7 dat Hij dat geduldig deed? Welk 
voorbeeld geeft Hij? Wat moet je dus doen als je geduld nodig hebt of ongeduldig geweest bent? 
 

Dag 10: Oproep om lijdzaam te zijn 
Lees Romeinen 15:1-6  
Peuter: Welke woorden heb je gehoord en onthouden? Praat met elkaar over de betekenis! 
Overige: Wat zegt Paulus dat sterken moeten doen? Je hebt deze weken uit de Bijbel gelezen over 
geduld. Wie in jullie gezin heeft veel geduld? Wie vindt geduldig zijn moeilijk? Hoe kunnen jullie 

elkaar helpen om geduldig te zijn? Wie kan ons dit vooral leren (vers 3)? Wat is ‘lijdzaamheid’? Wat 
heeft dat met geduld te maken? Wie maakt lijdzaam en geduldig (vers 5a)?  
 
Extra: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website: 
- een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) over geduld: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-4-geduldig-3/ 
- Spreuken 16 vers 32 om te kleuren en te leren 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken1632-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken1632-leren 
- een Bijbelse kijktafel bij de karaktereigenschap geduld en Spreuken 16 vers 32 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-4-geduldig-2/  
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