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Ouders: 
les 8 • bijlage 4

Beste ouders/verzorgers,

Buitengewoon dienen

Weten we wat een ‘mitswa’ is? Een mitswa, dat woord komt uit het Hebreeuws, 
is een goede daad. We denken misschien dat ‘een goede daad doen’ van scou-
ting afkomstig is. Dat is niet waar. Het Joodse geloof kent dit vanaf het begin: 
geloven en doen horen bij elkaar. Voor Joodse kinderen geldt de opdracht: doe 
iedere dag een mitswa. Doe haar zo mooi mogelijk en stel het niet uit. Een goe-
de daad doen is iets voor een ander doen om hem of haar te helpen, te dienen. 
God wil dat we alles wat we doen, doen alsof we het voor God doen. Ook als 
iets lastig of niet leuk is, mogen we er aan denken dat we het voor God doen, 
dat helpt om het goed te doen. Jezus was op aarde om de mensen te helpen, 
dus goede daden te doen, om mensen te dienen. En wij willen Jezus navolgen, 
dan mogen wij goede daden doen, zonder er iets voor terug te vragen! 

• Lees met elkaar uit een eenvoudige bijbelvertaling Matteüs 6:1-4 en 
 Matteüs 5:16. God wil dat we alles wat we doen om anderen te helpen 
 of te dienen, niet doen om daarvoor te worden beloond, maar omdat we 
 van God houden en Hem dienen door anderen te dienen. Dan gaan de 
 mensen ook in ons leven iets van Gods goedheid zien.

• Maak eens een lijstje van dingen die gedaan kunnen worden om elkaar te 
 helpen in het gezin en laat iedereen er iets uitkiezen om te doen deze week.

• Het sleutelvers voor deze week is: ‘Doe uw werk met plezier, alsof het 
 voor de Heer is’, Efeziërs 6:7. Schrijf het eens op stevig karton of een plankje  
 en versier het mooi. Geef het daarna een plekje in huis waar iedereen het 
 regelmatig ziet.

• Als je deze week door iemand geholpen wordt met iets, vergeet dan niet 
 om die ander ervoor te bedanken of een complimentje te geven. Ook al 
 doen ze het daar niet voor, je maakt hen er wel blij mee. God bedanken 
 we ook voor alles wat Hij voor ons doet! 

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


