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Karaktervorming (4): Geduldig / lankmoedig 

- gezinsmoment of objectles (3-10 jaar)- 
 

Je staat voor een verkeerslicht en je denkt: 

schiet nu toch eens op, dan kan ik door! 
Of je hebt haast en komt met een paar boodschappen bij de kassa 

en je ziet daar een hele lange rij staan… 
Of je speelt een spel met anderen 

en moet wachten tot je aan de beurt bent... 
Misschien word je wel eens uitgedaagd door andere kinderen... 

Is het altijd makkelijk om geduldig te blijven? 
Wat kan je helpen om geduldig te zijn? 

 
  

Binnenkomer 
1. Leg uit wat geduld betekent en geef daarbij een aantal concrete voorbeelden.  
Bijvoorbeeld:  
- doorgaan, zelfs als het moeilijk wordt 
- kalm blijven als je ergens last van hebt 
- rustig wachten voor een stoplicht of bij de kassa.  
Laat de kinderen situaties aanvullen. 
 
2. Je kunt deze situaties ook uitbeelden en vervolgens met elkaar bespreken. 
- Laat één of twee kinderen een situatie uitbeelden waarin ze heel ongeduldig zijn.  
Laat daarna een situatie uitbeelden waarin geduld te zien is.  
 
 

Bespreken 
Bespreek de situaties na:  
- Hoe kun je laten zien dat je geduldig bent? 
- Wat helpt om geduldig te zijn? 
- Wat kun je doen als je moet wachten? 
 
 

Bijbel erbij 
In de Bijbel lees je ook regelmatig over geduld. Vaak wordt dan het woord ‘lankmoedig’ 
gebruikt. Lees Spreuken 16 vers 32 en Jakobus 5 vers 7-10 en bespreek deze Bijbelverzen 
met behulp van de volgende vragen: 

1. Waar wekt Jakobus je toe op (vers 7a)? 
2. Welk voorbeeld gebruikt hij om ons geduld te leren (vers 7b)? 
3. Waar wacht de landman / boer op?  
4. Hoe lang duurt het voordat een gewas groeit? 

5. Wat zou er gebeuren als de boer zijn gewas te vroeg zou proberen te oogsten? 
6. Wat zou er gebeuren als de boer moe werd van het wachten en het veld ploegde 

voordat het de kans kreeg om te regenen? 
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7. Om geduldig te kunnen zijn moet je je hart versterken, zegt Jakobus. Wat betekent 
dat? 

8. Een sterk hart, is beter dan een sterk lichaam en veel kracht. Hoe hoor je dat ook in 
Spreuken 16 vers 32? 

9. In jouw hart wordt ook gezaaid: het Woord van God. Hoe laat de Heere zien dat Hij 
geduld met jou heeft? Waaróm heeft Hij zoveel geduld (2 Petrus 3 vers 9)?  

10. Wat kan jou rust geven in tijden dat je geduldig moet zijn? (Dat de Heere alles in Zijn 
hand houdt en alles op Zijn tijd gebeurt.) Wat leert ons dat? (Afhankelijkheid van de 
Heere) 

11. Eventueel kun je (met oudere kinderen) de volgende stellingen bespreken: 
- Geduldig zijn in voorspoed is moeilijker dan in tegenspoed. Waar of niet 

waar?  
- De Heere heeft geduld met jou. Waar of niet waar? 
- Je kunt beter op je strepen staan dan geduldig op iemand wachten. Waar of 

niet waar? 
- Ik laat de Heere wachten door mij niet te bekeren. Waar of niet waar?  
- Ik laat liever andere mensen voorgaan, dan dat zij op mij moeten wachten. 

Waar of niet waar?  
 
 

Bezig 
Je kunt de lessen uit deze Bijbelgedeelten op verschillende manieren verwerken: 
1.Zaaigeduld 
 Laat de kinderen wat zaaien (bijv. zonnebloempitten, boontjes, rode bietjes of id.) Dit kan in 
het voorjaar buiten, anders binnen in bijv. een doosje met grond. Kijk samen elke dag wat je 
ziet. Je hebt geduld nodig. Zoals wij kijken of het zaad al gaat groeien, zo kijkt de Heere naar 
ons of het gestrooide zaad van Zijn Woord vruchten gaat dragen.   
 
2. Geduldkaartjes 
1. Teken op een A4-papier een groot hart en schrijf daarop: ‘De liefde is lankmoedig’ 

(1Kor.13:4a). Vertel daarbij dat de Heere lankmoedig is voor mensen. Hij wil ook dat mensen 
elkaar liefhebben en naar elkaar toe lankmoedig/geduldig zijn. Leg uit dat je met elkaar de 
komende twee weken gaat oefenen in geduld.  
2. Knip een aantal kleinere harten en hang die met een paperclip aan het grotere hart. Elke 
keer wanneer een kind geduld laat zien door geduldig met een ander te zijn, schrijf je op een 
hartje de manier waarop het familielid geduld toonde en plak je dit rond het grote hart (let 
op dat elk kind een beurt/hart krijgt. Lees na één of twee weken de harten door en herinner 
je de situaties waarin familieleden liefde toonden door geduldig met elkaar te zijn. Dank de 
Heere dat Hij geduld voor elkaar heeft gegeven en vraag Hem om blijvend geduldig te zijn. 
 
3. Vogelgeduld 
Verdiep je met elkaar in andere vormen van geduld in de natuur. Lees (of kijk in het 
voorjaar) hoe geduldig vogels moeten zijn tijdens het broeden van hun eieren. Velen hebben 
lange tijd geen voedsel en water, terwijl ze wachten tot hun eieren uitkomen. Vogels 
broeden hun eieren meestal minstens een paar weken uit voordat hun kuikens uitkomen. 
Vraag bijv. het volgende aan de kinderen: 

• Hoe lang moet een vogel op haar eieren zitten voordat ze uitkomen? 
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• Wat zou er gebeuren als de vogel ongeduldig werd en wegging en haar eieren te lang 
achterliet? 

• Is er iets waar je moeilijk op kunt wachten? 
TIP: Maak voor elkaar een bepaalde hint als herinnering aan geduld. Je kunt bijvoorbeeld 
een bepaald vogelgeluid of fluitje afspreken. Wanneer iemand merkt dat een gezinslid in de 
verleiding komt om ongeduldig te zijn, kun je dit geluidje maken om de ander eraan te 

herinneren om geduldig te zijn. 
 
Doe je dit gezinsmoment/deze objectles in het voorjaar, dan kun je ook wat takjes 
verzamelen en er samen één vogelnestje van maken. Je kunt van klei wat eitjes er in leggen 
en van karton, pompoentjes (dat vraagt misschien wel veel geduld☺) of papier een vogeltje 
maken en deze op het nest zetten.  
 
4. Creativiteitgeduld 
Kies een knutselwerk dat zorgvuldigheid en geduld vereist. Bijv.: 

• het lijmen van kleine objecten, kraaltjes of id.   

• het rijgen van kralen,  

• het tekenen van een raster en het kleuren van de rastervierkanten in een patroon.  
Werk er samen aan en gebruik dit als een kans om met je kinderen over geduld te praten. 
Praat over hoe het geduld dat je gebruikte tijdens het maken van het knutselwerk 

uiteindelijk tot een geweldig werkstuk heeft geleid en hoe 
bevredigend het was om het project te af te krijgen. Praat over 
hoe het knutselwerk er anders uit zou hebben gezien als je er niet 
zo geduldig mee was geweest. 
 

5. Bijbeltekst leren of verwerken 
- Je kunt Spreuken 16 vers 32 met elkaar uit het hoofd leren of er 
met elkaar een verwerking bij maken: een (verf)tekening, collage 
of Bijbelse kijktafel. 
Een voorbeeld van een Bijbelse kijktafel vind je hier:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/karakter-en-persoonsvorming/  
- Ook Jakobus 5 vers 8a is een passende Bijbeltekst om met elkaar te leren. 

 
6. Maak een karakterslinger of vul deze aan als je die al eerder hebt gebruikt. Je kunt zelf 
een vlag maken of gebruik maken van de karakterkaart hieronder. 
 
 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment af door te bespreken welke vreugde het geeft om geduldig te mogen 
zijn in: in kleine dingen en in grote dingen. Sluit af met gebed of de Heere bewaren wil voor 
driften, maar een geduldig hart wil geven. Benoem dat Hij geduldig wacht en ons genadetijd 
geeft. Vraag of wij die tijd mogen gebruiken om Hem te zoeken, te dienen en te eren. 
Zing met elkaar bijvoorbeeld Psalm 104:9 of bijv. bij tegenspoed Psalm 119:48 en 73. 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/karakter-en-persoonsvorming/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

