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Gods verhaal van Genesis tot Openbaring - Zo zit het in elkaar!

Ouders: 
les 7 • bijlage 5

Beste ouders en verzorgers,

De afgelopen weken hebben de kinderen uit de middenbouw het begin van 

de geschiedenis uit het Oude Testament gehoord: verhalen over de schepping, 

Adam en Eva, Abraham en Sara, en de Tien Geboden. 

Vandaag hebben ze gehoord dat God een relatie met ons wil hebben. 

We zijn geschapen om contact met Hem te hebben. Hij wil een eeuwige vriendschap 

met ons sluiten. We hebben geleerd dat Jezus Gods grote cadeau voor de wereld is.

De kinderen hebben gehoord dat als je christen wordt, dit het IJKpunt voor je leven is. 

De I staat voor inzien dat je gezondigd hebt, dat je verkeerde dingen hebt gedaan. 

De J betekent: geloven dat Jezus de Zoon van God is, die aan het kruis stierf zodat 

onze zonden vergeven kunnen worden. De K staat voor het kiezen om Jezus te 

volgen. Je accepteert Gods vergeving en wilt zijn Woord gehoorzamen. 

De kinderen hebben vandaag tijdens het programma de gelegenheid gekregen 

om te bidden om Gods vergeving te ontvangen en lid van Gods gezin te worden.

Wat u deze week kunt doen:

• Leer het sleutelvers: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

 heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 

 eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16.

• Praat met uw kind over de boodschap van Gods reddingsplan. 

 Bemoedig uw kind om vragen te stellen en in de Bijbel naar antwoorden 

 te zoeken. Bekijk samen de tekeningen op de boekenlegger.

• Hier zijn een aantal bijbelverzen die u met uw kind kunt lezen. Ze leggen uit hoe 

 je lid van Gods gezin kunt worden. 

 Johannes 3:16

 Johannes 14:6

 Romeinen 3:23

 Romeinen 5:8

 Romeinen 6:23

Bemoedig en bevestig uw kind als u het stappen ziet ondernemen om Jezus te volgen.

Gods zegen,

namens het kinderteam


