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Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou toen we 
leerden dat God ons altijd hoort als we met Hem praten. 
We hoorden het verhaal over Hanna die bad tot God en God 
gaf haar een baby: Samuël. Weet je het nog? God hoort ons 
altijd als we met Hem praten.

Sammie Schatgraver

• Lees het verhaal nog eens voor over Hanna die een baby kreeg 
 van God omdat ze gebeden had, uit 1 Samuël 1-2:11; 2:18-21 
 uit een kinderbijbel.

• Praat met je kind over Hanna die verdrietig was, over God die naar haar luisterde, 
 en over Samuël die een profeet van God werd.

• Neem deze week de tijd om samen met je kind te bidden. Leer bijvoorbeeld het 
 ‘Onze Vader’ of een ander gebedje aan. Of laat je kind zomaar iets aan God 
 vertellen over wat het beleefd heeft.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: God (Wijs 
 omhoog) hoort ons altijd (Handen achter de oren) als we met Hem praten 
 (Biddende handen).

• Maak een strook van fotokarton met tien vakjes. Laat je kind in elk vakje iets of 
 iemand tekenen of plaatjes plakken uit tijdschriften met dingen waar jullie voor 
 kunnen bidden. Zet elke dag een knijper bij een vakje en bid voor dat onderwerp.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

les 9 • bijlage 9

Ouders: 

� Read the story about how Hannah
prayed to God, and God gave her a baby
named Samuel from a children’s Bible,
such as The Beginner’s Bible (I Samuel
1–2:11, 2:18-21).

� Talk with your child about how Hannah
prayed, and God gave her a baby named
Samuel who grew up to be a prophet. A
prophet is a person who helps people
remember and listen to God.

� Throughout this week, take time to pray
with your child.

� Together, repeat the truth of the day
again with the motions your child
learned. God always hears us (cup
hands behind ears) when we talk (fold
hands together) to Him.

� Pray together with your child and thank
God for listening to you all the time.

Family Activity: 
Praying to God

Hey Friend!
I had a great time with you
learning that God always
hears us when we talk to
Him. Today we heard the
Bible story about how
Hannah prayed to God, and
God gave her a baby named
Samuel. Remember, God
hears us and wants us to
talk to Him anytime. Enjoy
the fun activity below.
–Diggin’ Doug
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