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Ouders: 

� Read the story of David and 
Jonathan from a children’s Bible (such
The Beginner’s Bible) to your child 
(1 Samuel 18–20).

� Talk with your child about how
Jonathan helped David.

� Say, “Let’s remember that we can show
love by helping others.”

� Invite your child to help you with small
tasks around the house. For example:

a. Give your child a rag to help dust a
room.

b. Invite your child to sit with you while
you fold clothes. Give your child

something easy to fold like a wash-
cloth.

c. Ask your child to help you pick up the
toys in the house.

d. Invite your child to help you bake
cookies. Your child can help stir or
add ingredients.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned:
“God (point up) wants us to help (clap)
others (clap).”

� Pray with your child; thank God for the
Bible story and ask Him to help you
show love to others by helping.

Family Activity: 
Helping Others 

Hi, Friend!
We had a great time learn-
ing that God wants us to
help others! Today we
heard the story of David
and Jonathan from the
Bible. Jonathan helped
David by telling him to
run away from King Saul.
Remember, God wants us
to help others. Enjoy the
fun activity below.
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Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over Dorkas 

die de mensen hielp door kleren te naaien. Toen Dorkas

dood ging, waren de mensen verdrietig. Ze vroegen 

Petrus om hulp. Als je van iemand houdt, kun je dat 

laten zien door een goede helper zijn!

• Lees met je kind het verhaal over Dorkas 
 uit Handelingen 9:36-43 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Hoe hielp Dorkas andere mensen? Waarom waren die mensen verdrietig? 
 Aan wie gingen ze hulp vragen? Wat deed Petrus om te helpen?

• Nodig je kind uit om je te helpen met kleine klusjes: stoffen, zakdoeken/
 handdoeken opvouwen, tafel afruimen, koken, o.i.d.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: God (wijs 
 omhoog) vindt het fijn (steek linkerduim op) als wij goede (steek rechterduim 
 op) helpers zijn (doe ollekebolleke).

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

• Zoek op het internet naar een leuke borduurkaart. Print die uit op karton en 
 geef je kind een stopnaald en een draad wol. Stuur de kaart op naar iemand.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


