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Ouders:

Hi, Friend!  We had a great time 
learning that God wants us to love others 
by being kind! Today we heard the story of
Joseph from the Bible. Joseph chose to be 
kind to his brothers. Remember, God wants 
us to be kind. Enjoy the fun activity below.

� Read the story of Joseph and his brothers
from a children’s Bible (such as The
Beginner’s Bible) to your child (Genesis
37–46).

� Talk with your child about how God
wants us to love others by being kind.

� Below is a Kindness Chart. Each day, watch
for times your child displays an act of
kindness. (For example: saying kind
words, sharing a toy, giving someone a hug
or a kiss, or helping around the house.) 

� When your child does something kind,
draw a smiley face on the chart. At the
end of the week, count with your child
all the times he or she was kind.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned:
“God (point up) wants us to be kind
(point to smile and tilt head).”

� Pray with your child and ask God to
help you love others by being kind.

Family Activity: Kindness Chart
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Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema aardig zijn van 
deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal van Jozef en zijn broers. 

Jozef koos ervoor om aardig te zijn voor zijn broers omdat hij 

van hen hield. Hoe kun jij laten zien dat je van iemand houdt? 

Natuurlijk, ook door aardig te zijn!

• Lees met je kind het verhaal over Jozef en zijn broers 
 uit Genesis 37-46 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Waarom waren Jozefs broers zo onaardig? Wat deden ze? Waarom wilde 
 Jozef zijn broers eten geven? Was dat aardig van Jozef?

• Speel het verhaal van Jozef en zijn broers na met je poppen, knuffels, 
 Playmobile, of maak poppetjes van wc-rollen. 

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: God (wijs 
 omhoog) vindt het fijn (steek je duim op) als wij aardig zijn (schud elkaar 
 de hand).

• Bid samen met je kind en bedank Jezus omdat Hij van je houdt en altijd 
 aardig voor je is. Vraag of Hij jullie wil helpen om te laten zien dat je van 
 mensen houdt door aardig voor hen te zijn.

• Gebruik deze week onderstaand schema waarop je stickertjes kunt plakken  
 als je kind deze week als hij iets aardigs zegt of doet.


