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Ouders: 
les 7 • bijlage 7

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema luisteren en doen van 
deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over de boer die ging 

zaaien. Jezus vertelde dat verhaal. Hij vindt het fijn als we naar 

Hem luisteren en als we ook doen wat Hij zegt!  

• Lees met je kind het verhaal van Jezus over de zaaier 
 uit Matteüs 13:1-9 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Wat gebeurt er met het zaad dat op de weg valt? Wat gebeurt met het zaad  
 op de rotsbodem? En het zaad tussen het onkruid? Waar het groeit het zaad  
 waar plantjes uit komen die vruchten krijgen? 

• Zaai wat tuinkers op een schaaltje met aarde of watten die vochtig zijn 
 gemaakt. Houd de aarde of de watten goed vochtig. Na een paar dagen 
 kun je al oogsten!

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Naar   
 Jezus (wijs omhoog) luister ik echt (doe je handen achter je oren) als ik  
 doe wat Hij zegt (steek je duim op).

• Bid samen met je kind en vraag Jezus of Hij jullie wil helpen om naar Hem 
 te luisteren en te doen wat Hij zegt. 

• Gebruik deze week onderstaand schema waarop je stickertjes kunt plakken  
 als je kind goed naar je geluisterd heeft.
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� Read the story of Jesus helping the dis-
ciples catch lots of fish from a children’s
Bible (such as The Beginner’s Bible) to
your child (Luke 5:1-11).

� Talk with your child about how Jesus
helped the disciples catch fish and how
the disciples obeyed Jesus. Tell your
child that Jesus knows everything and
wants us to obey.

� Tell your child that this week, you will
give them a star for each time they obey.

Every time your child obeys, draw a star
or place a star sticker on the appropriate
day. After each star, repeat the truth of
the day: “Jesus (point up) wants us to
obey (thumbs up).” At the end of the
week, count the stars and celebrate.

� Repeat the truth of the day again with
your child.

� Pray with your child and ask Jesus to
help you obey.

Family Activity: Obey Stars

Hi, Friend! We had a great time learning 
that Jesus wants us to obey! Today we heard the 
Bible story of Jesus helping the disciples catch 
a boatload of fish. Remember that Jesus’ friends 
obeyed. Jesus wants us to obey, too, because Jesus 
knows everything. Enjoy the fun activity below.
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