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Ouders: 
les 1 • bijlage 4

� Read the story of the disciples obeying
Jesus from a children’s Bible, such as
The Beginner’s Bible (John 21).

� Throughout the week, notice when your
child makes right choices. Ask him or
her to tell you about the right choice
they just made and affirm the choice.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
Jesus (point up) wants us to make
(thumbs up) right choices.

� Pray together with your child and ask
God to help your child to listen and
make right choices.

Family Activity: 
Making Right Choices

Hey, friend!
Today we heard the
Bible story about the
disciples listening to
Jesus. Even though they
had been fishing all
night without catching
anything, they threw
their nets in again and
obeyed when Jesus told
them to. They caught a
lot of fish! Remember,
Jesus wants us to make
right choices. Enjoy the
fun activity below.
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Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema goed kiezen 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 discipelen die naar 

Jezus luisterden. Ze hadden de hele nacht gevist 

zonder iets te vangen. Jezus zei dat ze hun net uit 

moesten gooien. Ze kozen ervoor gehoorzaam te 

zijn en vingen een heleboel vissen! Onthoud dit: 

Jezus wil dat wij goed leren kiezen. 

• Lees met je kind het verhaal van de wonderlijke
  visvangst uit Johannes 21 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Let deze week eens op de keuzes die je kind maakt. Praat erover en moedig 
 hem of haar aan om goede keuzes te maken. Geef eens een pluim voor de 
 dingen die goed gaan.

• Is er een vijver of water in de buurt waar je samen kunt gaan vissen? 
 Neem een netje mee, net zoals de discipelen met hun netten gingen vissen.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus (wijs 
 omhoog) wil dat we leren om het goede (duim omhoog) te kiezen.

• Bid samen met je kind en vraag God of Hij je kind wil helpen om te luisteren 
 en goed te leren kiezen.

• Heb je een netje van de sinaasappels of van de uien? Stop het dan helemaal 
 vol met visjes die je kunt knippen uit krantenpapier.

Gods zegen,

namens het kinderwerkteam


