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Ouders: 
les 8 • bijlage 4

� Read the story of the first church from a
children’s Bible, such as The Beginner’s
Bible (Acts 2:42-47).

� Tell your child people in the first church
worshiped God.

� Discuss with your child ways he or she
can worship God. (For example: read
Bible stories, go to church, sing songs,
dance, pray, etc.)

� Ask your child to show you the ribbon
plate he or she made at church. Ask

what everyone did with the plates.
(Marched around to worship God.)

� March around the house with your
child, waving the ribbons, clapping your
hands, or banging pans. As you march,
repeat the truth of the day your child
learned. We can worship (do “raise-
the-roof ” arms) God at (right arm
down) church (punch up).

� Pray together with your child and thank
God for our church and that we can
worship Him.

Family Activity: 
Worshiping God

Hey, friend!
Today we learned
about the first
church. We learned
we can worship 
God at church!
Enjoy the fun 
activity below.
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Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hebben een verhaal gehoord over de eerste kerk. 

We hebben geleerd hoe we samen God kunnen prijzen 

in de kerk! 

• Lees met je kind het verhaal over de eerste 
 gemeente uit Handelingen 2:42-47 nog eens 
 uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind hoe je als gezin en als individu God kunt prijzen. Kies een 
 cd met (kinder)liedjes om samen God te prijzen, door te zingen, door te 
 bidden en door te doen wat God zegt in de Bijbel.

• Vraag je kind om de ‘tamboerijn’ die het gemaakt heeft te laten zien. 
 Wat hebben de kinderen daarmee gedaan in de kerk? Je kunt de 
 tamboerslinger ook thuis gebruiken!

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Wij 
 prijzen God (wuiven in de lucht) in de kerk (maak een dakje met twee 
 handen). Marcheer door het huis, stamp met je voeten, klap in je handen, 
 wuif met je tamboerijn en herhaal de thematekst.

• Bid samen met je kind en bedank God voor de gemeente waar jullie samen 
 God kunnen prijzen.

• Bedenk samen nieuwe woorden op een bekend wijsje, woorden om God  
 mee te prijzen. Zing het liedje met het hele gezin.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


