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Ouders: 
les 4 • bijlage 3

Beste ouders/verzorgers,

Je bent niet te jong voor….

Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord dat je ergens te jong voor bent. 
Je mag pas op een brommer rijden als je zestien jaar bent. Voor een rijbewijs 
moet je achttien jaar zijn. Misschien zijn er bij jou thuis ook afspraken gemaakt 
over waar je alleen en nog niet alleen naar toe mag gaan. Herken je dat? 
Maar waar ben je dan niet te jong voor?

Jezus’ liefde is voor jong en oud. Voor zijn liefde ben je niet te jong. 
In de Bijbel staat een aantal prachtige verhalen waarin kinderen van 
jouw leeftijd voorkomen. Soms zijn ze zelfs nog jonger. 
• Je kent vast het verhaal van Samuël wel. Hij kwam in de tempel wonen 
 vóór zijn vijfde levensjaar. 
• Koning Josia werd op zevenjarige leeftijd koning van Israël. 
• Hoe oud zal David geweest zijn toen Samuël hem tot profeet zalfde? 
 Een tiener?
• Van het slavinnetje in het verhaal van Naäman weten we niet precies hoe 
 oud ze was, maar haar leeftijd zal vermoedelijk onder de twaalf jaar zijn 
 geweest. 
• Hoe oud zal Jozef zijn geweest toen hij in de put werd gegooid? Een tiener?
• Ken jij het verhaal van de neef van Paulus? Je kunt het lezen in Handelingen 
 23:16-23. Zijn leeftijd wordt niet genoemd maar ook hij was jong.

God vindt jou niet te jong voor zijn liefde. Hij wil je gebruiken om over die 
liefde te vertellen. Denk eens na over de volgende vragen:
• Wie van jouw vriend(inn)en zou jij mee kunnen nemen naar het kerstfeest?
• Voor welke vriend(inn)en zou jij willen bidden?
• Laat jij in het leven van elke dag zien dat je bij Jezus hoort?

De tekst voor deze week is: 
‘God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem 
zouden leven.’ (1 Johannes 4:9) 

Zijn Zoon kwam heel jong in deze wereld. Hij kent de wereld omdat Hij 
erin gewoond heeft. Hij wil jou met zijn grote liefde helpen om in deze 
wereld te leven en zijn liefde aan anderen door te geven. Daar ben je nooit 
te jong voor!
Is dat niet geweldig?

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


