
Ouders: 
les 11 • bijlage 5

Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hoorden het verhaal over de jongen die van huis wegliep. 

Jezus vertelde dat de vader de jongen alles vergeven heeft. 

We leerden dat Jezus ons altijd wil vergeven, wat we ook 

gedaan hebben.

• Lees met je kind de gelijkenis over de verloren zoon uit Lucas 15:11-32 nog eens  
 voor uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind over dingen die moeilijk zijn om te vergeven. (Bijvoorbeeld: als  
 iemand je speelgoed kapot maakt, of niet wil delen; als je vriend(innet)je niet  
 met je wil spelen; als iemand gemene dingen tegen je zegt, enz.)

• De jongen die wegliep, maakte al het geld op dat hij van zijn vader had 
 gekregen. Heb jij ook geld gekregen? Wil jij daar iets moois voor kopen? 
 Misschien mag je deze week zelf iets kopen!

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren Jezus (wijs 
 omhoog) wil ons altijd (klap) vergeven, wat we ook (klap) gedaan hebben  
 (klap, klap). 

• Bid samen met je kind en bedank Jezus omdat Hij jullie altijd wil vergeven.  
 Vraag Hem of Hij je wil helpen om ook iemand anders te vergeven als dat 
 nodig is.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

� Read the story of the widow who gave
everything in a children’s Bible, such as
The Beginner’s Bible (Mark 12:41-44).

� Talk with your child about how the
widow gave her last two coins. Remind
your child that we can give, too.

� Today your child learned about a special
way they can give to kids who need help.
(See details in the attached letter.) We
want our kids to experience the joy of
giving! This week, suggest some extra
chores your child can do to earn extra
money for these supplies. (This might
include setting the table several nights in

a row, sorting items in the recycling bin,
clearing the table, etc.)

� Take your child to the store to purchase
some of the supplies listed and bring
them to church next week.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
God (point up) wants us to give cheer-
fully (point to smile and tilt head).

� Pray together with your child and ask
God to help your child be a cheerful
giver. Pray for the children who will
receive the supplies your child gives.

Family Activity: Giving!
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Hi, Friend!
I had a great time with
you hearing the Bible
story about a widow
who gave her last two
coins to God. We
learned everything we
have comes from God,
and He wants us to give
cheerfully. Enjoy the
fun activity below 
with your family.
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