
Kringpapier 16 januari 2018 SHK (jaarthema karakter) 

Thema: karaktereigenschappen van God en geloofslevenslijn 

 

Starter: Psalm 139 lezen 

 

Vraag: Welke karaktereigenschappen van God (algemeen, dus niet per se uit psalm 

139) omschrijven voor jou God het beste? Noteer deze eigenschappen op een 

papiertje. Nog niet delen. 

 

 

 

Teken en schrijf je geloofslevenslijn op een A3 papier (15 minuten). Je kunt je hierbij 

laten leiden door de volgende vragen: 

Op welke momenten  

- heb je iets met God meegemaakt?  

- ben je gevormd? 

- heb je stappen in geloof gezet? 

- ben je dichterbij God gekomen? 

- ben je van God verwijderd geraakt? 

- heb je Gods stem verstaan? 

- heb je Jezus’ liefde ervaren? 

- ……. 

Vertel je geloofslevenslijn aan de groep. Afhankelijk van de grootte van de kring kun 

je dit plenair doen of bijvoorbeeld in 3tallen. 

Afsluiting plenair:  

- Zijn er na het bespreken van je geloofslevenslijn eigenschappen van God voor 

jou bijgekomen die je ook wilt noteren?  

- Aanbidding: Iedereen dankt God in een afsluitend gebed voor de 

eigenschappen van God die hij genoteerd had. 

 

 

 



 

Astrid Prins



Op welke momenten  

- heb je iets met God 

meegemaakt?  

- ben je gevormd? 

- heb je stappen in geloof 

gezet? 

- ben je dichterbij God 

gekomen? 

- ben je van God verwijderd 

geraakt? 

- heb je Gods stem verstaan? 

- heb je Jezus’ liefde ervaren? 

- ……. 
  



Psalm 139 – Bijbel in gewone taal 

1 Heer U weet alles van mij, U kent mij. 

2 U weet waar ik ben, en U weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent U 
ver weg. 

3 U ziet me als ik thuis ben en U ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. 

4 Voordat ik mijn mond opendoe, weet U al wat ik wil zeggen. 

5 U bent voor mij en achter mij, U bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. 

6 Ik vind het een wonder dat U mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. 

7 Waar kan ik heen gaan zonder dat U het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder 
dat U mij ziet? 

8 Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent U daar. Ik kan wel afdalen naar 
het land van de dood, maar daar bent U ook. 

9 Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar 
de zon ondergaat. 

10 Maar ook daar zal Uw hand mij leiden, ook daar houdt Uw hand mij vast. 

11 Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat U mij niet ziet. Ik kan wel willen dat 
de dag verandert in de nacht. 

12 Maar voor U is het donker niet donker. Voor U is de nacht net zo licht als de dag. 
De duisternis lijkt op het licht. 

13 U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt U 
gevormd. 

14 Ik dank U daarvoor. Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben. Alles wat U 
maakt is een wonder. Dat weet ik heel goed. 

15 U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt me al gezien 
toen ik diep in de aarde ontstond. 

16 Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag U mij al. Nog voordat ik werd 
geboren, wist U alles al van mij. En U schreef het in Uw boek. 

17 God, Uw gedachten kan ik niet begrijpen, ze zijn te moeilijk voor mij. 

18 Ik probeer Uw gedachten te tellen, maar het zijn er zo veel, meer dan er zand is 
bij de zee. Ik ben dicht bij U, elke ochtend weer. 

23 God, ik wil dat U alles van mij weet, ik wil dat U weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, 
onderzoek al mijn gedachten. 

24 Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst. 

 


