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Ouders: 
les 4 • bijlage 5

� Read the story of a parade for Jesus
from a children’s Bible, such as The
Beginner’s Bible (Matthew 21:1-11).

� Talk with your child about how the peo-
ple in the Bible story worshiped and
loved Jesus by having a parade for Him.

� Tell your child, “We can worship, too!
One way we can worship and show love
to Jesus is with music.” Invite your child
to play instruments with you; use toy
instruments or beat on pots and pans
with wooden or plastic spoons. As you
play, shout, “Hosanna! Hosanna! Jesus
is King! Jesus is King!”

� Invite your child to have a parade with
you. March around the house playing
your instruments and shouting. Ask
other members of the family to join you.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
Jesus (point up) is King (shape crown
on head), and we can worship Him (do
“raise-the-roof” arms).

� Pray together with your child and tell
Jesus how much you love Him.

Family Activity: 
A Parade for Jesus

Hey, friend!
I had a great time with 
you today learning we can
worship Jesus. Today we
heard the Bible story of
people having a parade for
Jesus to worship Him and
show they loved Him.
Remember, Jesus is King,
and we can worship Him!
Enjoy the fun activity
below. –Buddy Baxter
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Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hoorden het echte paasverhaal uit de Bijbel. Jezus houdt

zo veel van ons, dat Hij de straf wilde krijgen voor de dingen 

die wij verkeerd doen als we ongehoorzaam zijn aan God. 

Hij ging dood aan het kruis en stond weer op uit het graf. 

Jezus leeft! 

Koen Klopper

 

• Lees met je kind het paasverhaal uit Johannes 20:1-18 nog eens 
 uit een kinderbijbel. 

• Vraag je kind voor welke verkeerde dingen (zonden) die mensen doen 
 Jezus de straf heeft gekregen. Waarom wilde Hij die straf krijgen?

• Misschien heeft je kind vragen over de dood. Praat er samen over. Jezus is 
 sterker dan de dood; Hij werd weer levend en ging naar de hemel. Hij zal ons 
 weer levend maken in de hemel.

• De kinderen hebben een knutselwerkje gemaakt van het paasverhaal. Laat je 
 kind jou het paasverhaal vertellen bij het werkje dat het gemaakt heeft.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: 
 Jezus (wijs omhoog) stierf voor ons aan het kruis (armen wijd) en nu 
 leeft Hij! (beide armen in de lucht).

• Bid samen met je kind en bedank Jezus omdat Hij voor ons stierf, van ons 
 houdt, en leeft voor ons!

• ‘Begraaf’ een voorjaarsbolletje of zaad in de grond. Je moet even geduld 
 hebben, maar het zal gaan leven! 

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


