
Ouders: 
les 11 • bijlage 5
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� Read the story of Saul’s conversion from
a children’s Bible, such as The Beginner’s
Bible (Acts 9, 13:49, 14:21).

� Talk with your child about ways he or
she can tell others about Jesus. (On the
telephone, while playing, making a card,
inviting them to church.) Talk with your
child about who they could tell about
church. (Friend, family, someone who
feels sad or sick.) Ask your child who
they would like to invite to come to
church with them.

� Help your child find a way to invite that
person (or people) to church this week.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
We can tell others (cup hands around
mouth) about Jesus’ (point up) love
(hug self).

� Pray together with your child and thank
God for the Bible story. Pray for the 
person or people your child is inviting
to church, that they may learn about
Jesus, too.

Family Activity: 
Telling Others about Jesus

Hey, friend!
Today we heard the
Bible story about Saul
being blinded by the
light. Ananias told
him about Jesus and
helped him see. Saul
then told others about
Jesus. We learned we
can tell others about
Jesus’ love. Enjoy the
fun activity below!
–Buccaneer Bunny

Spring Quarter / Lesson 9 SG 7          © 2008 Willow Creek Community Church / Permission granted to reproduce this page for use in this lesson.

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema vertellen over Jezus 
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 Saulus die verblind 

werd door een helder licht. Ananias vertelde hem over Jezus 

en hielp hem zoadat Saulus weer kon zien. Toen ging Saulus 

iedereen over Jezus vertellen. We hebben geleerd dat we 

anderen over de liefde van Jezus mogen vertellen. 

Puk Piraat

• Lees met je kind het verhaal over de eerste gemeente uit Handelingen 9, 13:49, 
 14:21 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind over hoe jullie anderen over Jezus vertellen. Waarom is het fijn 
 om over Jezus te vertellen? Wat wordt er over Jezus verteld in de kerk? 

• Kunnen jullie bedenken wie je wilt uitnodigen om een keer mee te gaan naar 
 de kerk?

• Zoek op internet naar bijbelse kleurplaten van kerst tot hemelvaart. 
 Maak een boekje van de kleurplaten, zodat je kind het verhaal van Jezus na kan 
 vertellen aan de hand van zijn eigen boekje over Jezus.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Wij mogen 
 anderen (wijs om je heen) vertellen (handen als een toeter om je mond) 
 over de liefde (armen gekruist voor de borst) van Jezus (wijs omhoog).

• Bid samen met je kind en bedank God voor het bijbelverhaal. Bid voor de 
 mensen die jullie kennen die nog weinig of niets over Jezus weten.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


