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Ouders: 
les 1 • bijlage 4

Beste ouders/verzorgers,

Ik-gericht of jij-gericht?

Door gelijkenissen horen de kinderen in dit blok hoe God wil dat we ons gedragen. 
Doen wat God wil, is niet zomaar wat proberen - daar moet je voor trainen. Dat 
gaan we ook de komende weken met de kinderen doen in de STOP-DLB training. 
Uw kind kan uitleggen wat STOP-DLB is. (Stop - Denk na, Luister naar de Bijbel, 
Bid God om hulp.). Deze week hebben we gehoord dat we rekening moeten leren 
houden met anderen. Jij-gericht zijn in plaats van ik-gericht. Toen uw kind een 
peuter was, zei het: ‘Van mij!’, ‘Ikke eerst’, of: ‘Geef aan mij!’ Peuters denken dat 
de wereld om hen draait. Als een kind groter wordt, verwachten we toch iets an-
ders. Deze week hebben we met allerlei voorbeelden geleerd dat we meer jij-
gericht moeten worden. Want dat is waar we God blij mee maken. Komende week 
kunt u daar ook thuis met elkaar in trainen. 

• Laat uw kind een zeshoekig rood stopbord maken met daarop in wit aan de ene 
 kant het woord STOP en de andere kant de letters DLB. Geef het een plaatsje in 
 huis, zodat iedereen het regelmatig ziet. Praat er af en toe over wat de letters 
 ook al weer betekenen.

• Lees met elkaar het verhaal van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10:25–37 
 uit een kinderbijbel. Hoe kun je nu hier de STOP-DLB training doen? 
 Wie Stopte en Dacht na? Wat deed de Samaritaan? 
 Luisteren naar de Bijbel, is luisteren naar dit verhaal, wat zegt Jezus dat wij 
 moeten doen? 
 Bidden, we mogen God danken voor wat de Samaritaan deed en vragen of wij 
 steeds meer mogen leren anderen te helpen.

• Een ander verhaal uit de Bijbel dat we kunnen lezen is dat van de wonderbare 
 spijziging in Matteüs 14:14–22. Wat kwamen de discipelen aan Jezus vragen? 
 Wat doet Jezus - DLB? (Denkt na, laat eten verzamelen, houdt dus rekening met 
 de mensen die geen eten hebben, dus Luistert naar de Bijbel, zorg voor je naaste. 
 Hij Bidt tot God en iedereen krijgt genoeg te eten.) Een goed voorbeeld om te 
 onthouden.

• Bedenk eens met elkaar wat iedereen deze week in het gezin kan doen om de 
 ander te helpen. Schrijf het op en trakteer aan het eind van de week op iets 
 lekkers als iedereen een ander geholpen heeft.

• Het sleutelvers van deze week is: ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, 
 maar ook die van de ander’, Filippenzen 2:4. Wie kan het vers het eerste uit z’n 
 hoofd opnoemen?

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


