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les 13 • bijlage 6

Ouders: 

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema aardig zijn voor anderen 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 goede Samaritaan die een 

gewonde man hielp. We hebben geleerd dat Jezus wil dat we 

aardig zijn voor iedereen. 

• Lees met je kind het verhaal over de goede Samaritaan uit 
 Lucas 10:30-37 nog eens voor uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind over aardige en onaardige woorden en daden. 
 Wat voor gevolgen hebben die voor anderen en jezelf. 
 Vergeet niet het cadeautje dat je kind gemaakt heeft weg te geven 
 aan de persoon voor wie het bedoeld was.

• Alle ouders en kinderen – bedankt dat jullie zo aardig waren om iets 
 te geven voor het spaarproject!

• De goede Samaritaan hielp een gewonde man door verband om zijn 
 wonden te doen. Wikkel je kind in verband (een rol closetpapier) – als hij ‘beter’  
 is, mag hij zich zien te bevrijden uit het verband...

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus (wijs  
 omhoog) wil dat wij voor iedereen (wijs drie keer naar een ander) aardig  
 zijn (glimlach met twee opgestoken duimen naast je mond).

• Bid samen met je kind en vraag of Jezus hem wil helpen om aardig voor 
 anderen te zijn.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

� Read the story of the Good Samaritan
in a children’s Bible, such as The
Beginner’s Bible (Luke 10:30-37).

� Discuss ways we can show kindness to
others. This might include making a
card for someone, sharing toys, helping
at home with chores, or giving to some-
one in need.

� Throughout the week, encourage your
child to demonstrate the different ways
you discussed to be kind to others.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
Jesus (point up) wants us to be kind
(point to smile) to everyone (point
three times to others).

� Pray together with your child and ask
Jesus to help him or her be kind to others.

Family Activity: 
Being Kind to Others 

Hi, Friend!
I had a great time with
you hearing the Bible
story about the Good
Samaritan, who helped
a hurt man. We learned
Jesus wants us to be
kind to everyone. Enjoy
the fun activity below
with your family.
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