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Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou toen 
we leerden dat God altijd bij ons is, zodat we niet bang 
hoeven te zijn. We hoorden het verhaal over twee dappere 
spionnen, Jozua en Kaleb. Zij waren niet bang. Zul je het 
niet vergeten: ook als ik bang ben, is God altijd bij mij! 
Veel plezier met de Bijbel thuis.

Boris-B

• Lees het verhaal over Mozes en de twaalf spionnen uit Numeri 13-14 nog eens 
 voor uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind over de tien spionnen die bang waren, en over Jozua en Kaleb 
 die niet bang waren. Ze wisten dat God bij hen was.

• Pak papier en kleurtjes en ga samen met je kind tekenen. Teken de dingen waar 
 jullie misschien bang voor zijn, zoals het donker, onweer, harde geluiden, naar de 
 dokter gaan, enzovoort.

• Wat of wie kan jou helpen als je bang bent? (Een knuffel, bidden, een lampje, 
 papa en mama, God, de juf, enz.)

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Ook als ik 
 bang ben (Handen voor je gezicht), is God (Wijs omhoog) altijd bij mij. 
 (Sla armen kruislings voor de borst met gebalde vuisten)

• Denk aan kinderen die bang zijn omdat er oorlog is, of honger, of omdat ze 
 ziek zijn. Wat kun je voor hen doen?

• Bid samen met je kind en vraag God je te helpen wanneer je bang bent.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

� Read the story of Moses and the burn-
ing bush from a children’s Bible, such as
The Beginner’s Bible (Exodus 3–4).

� Talk with your child about how Moses
was afraid at first, but then obeyed God.
Tell your child that we can show love to
God when we obey Him.

� Say, “Let’s talk about ways we can show
love to God and obey. When we obey
our moms and dads, we show love to

God.” Talk with your child about ways
that he or she can obey at home. These
might include making the bed, brushing
teeth, helping to wash the dishes, etc.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
We can love (hug yourself) God by
obeying (thumbs up) Him.

� Pray together with your child and ask
God to help you obey.

Family Activity: Safari Fun

Hey Friend!
I had a great time with
you today learning that
we can show love to God
by obeying Him. Today
we heard the story of
God speaking to Moses
through a burning bush.
Moses obeyed and did
what God told him to.
Remember, we can love
God by obeying Him.
Enjoy the fun activity
below. –Scott-E
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