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Ouders: 
les 10 • bijlage 6

� Read the story of Jesus and the little
children from a children’s Bible (such as
The Beginner’s Bible) to your child
(Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16;
Luke 18:15-17).

� Talk with your child about how Jesus
showed love. Jesus wanted to be with
the children, so He said, “Come to me.”

� Say, “We read a story about how Jesus
loves everyone. Let’s take a walk (or go
for a car ride) and see people in the
neighborhood. Jesus loves people who
live in our neighborhood.”

� Ask your child to tell you who he or she
sees. (For example: the mailman, a
policeman, or friends.) When you see
different people, tell your child Jesus
loves that person!

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned:
“Jesus (point up) loves (hug self) every-
one (spread arms wide).”

� Pray with your child and thank Jesus for
loving us all the time.

Family Activity: 
Car Trip
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Hi, Friend!
We had a great time
learning that Jesus 
loves everyone! Today 
we heard the story of
Jesus and the little 
children from the Bible.
Jesus wanted everyone 
to come and see Him.
Remember that Jesus
loves everyone. Enjoy 
the fun activity below.

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema Jezus wil dat wij van alle mensen 
houden van deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over de goede 

Samaritaan. Hij hielp een gewonde man omdat hij van 

mensen hield. Wij mogen ook leren om van alle mensen 

te houden!  

• Lees met je kind het verhaal over de goede Samaritaan
 uit Lucas 10:25-37 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Hoeveel mensen wilden de gewonde man niet helpen? 
 Wat deden ze? Wie hielp de gewonde man wel? Wat deed hij?

• Is er een klasgenootje of buurkind dat niet zo goed ligt in de groep? 
 Nodig dat kind een keertje uit om te komen spelen. Als het moeilijk is 
 om de kinderen samen te laten spelen, geef ze dan ieder afzonderlijk iets te 
 doen. Drink samen iets en deel een bakje chips of iets dergelijks.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus (wijs 
 omhoog) wil dat wij van alle mensen (armen wijd) houden (armen kruislings 
 voor de borst).

• Koop bij de apotheek een rolletje gipsverband en wikkel dat om een ballon,  
 o.i.d. Bevestig er zo stevig mogelijk een touwtje of een stokje aan. Als het gips  
 gedroogd is, kun je het verven. Of duw kraaltjes, knoopjes, en mozaïeksteentjes  
 in het natte gips om te versieren.

• Bid samen met je kind en bedank Jezus omdat Hij van alle mensen houdt. Bid  
 dat je zelf ook (meer) van andere mensen zult houden. Misschien kun je in het  
 bijzonder bidden voor een kind met wie jouw kind niet goed kan opschieten.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


