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Ouders: 
les 7 • bijlage 5

� 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
learned about God.

� Each night before bed this week, read a
Bible story to your child. Remind him
or her that at church, we hear Bible sto-
ries and learn about God.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
We can learn (point to head) about
God (point up) at (right arm down)
church (punch up).

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

Family Activity: 
Learning About God

Hey, friend! 
Today we learned 
about the first church.
We can learn about 
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 leren over 
God 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 leren over God in de kerk! 

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

• Bezoek de/een website van de/een gemeente en bekijk wat er voor de 
 volwassen en de kinderen te doen is. Praat over de dingen die jullie in je 
 eigen gemeente doen om te leren over God.

• Vertel elkaar deze week elke dag verhalen of teksten uit de Bijbel om samen 
 te ontdekken wat jullie allemaal al geleerd hebben over God.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: We leren 
 (wijs naar je slaap) over God (wijs omhoog) in de kerk (maak een dakje met 
 twee handen).

• Bid samen met je kind en bedank God voor de gemeente waar jullie naar toe 
 gaan.

• Maak met kleurpotlood een tekening over iets wat je geleerd hebt in de kerk 
 over God. Smeer daar dun met slaolie overheen en laat dat drogen. Dan lijkt 
 de tekening een beetje op een glas-in-lood kerkraam.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


