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Ouders: 
les 4 • bijlage 9

� Read the story of Jesus calling His disci-
ples from a children’s Bible (such as 
The Beginner’s Bible) to your child
(Matthew 4:18-22 ).

� Talk with your child about the disciples.
Jesus wanted to be the disciples’ friend,
so he said, “Come follow Me.” Jesus did
many things with his friends.

� Say, “Let’s look at the friendship book
you made in church.”

� Read the friendship book with your
child. Explain each of the pictures and
compliment your child on the way he or
she colored them.

� During the week, do the friend activity
listed each day with your child. After
each activity, repeat the truth of the day
your child learned: “Jesus (point up)
wants us to be friends (hug yourself).”

� Pray with your child and thank Jesus for
your friends.

Family Activity: 
Friendship Book
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Hi, Friend!
We had a great time
learning that Jesus
wants us to be friends!
Today we heard the
story of Jesus and His
friends from the Bible.
Jesus did a lot of things
together with His
friends. Enjoy the 
fun activity below.

Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over Jezus die 

twaalf bijzondere vrienden uitkoos. Hij deed heel veel dingen 

samen met zijn vrienden. En Jezus wil ook jouw Vriend zijn!   

• Lees met je kind het verhaal over de roeping van de discipelen 
 uit Matteüs 4:18-22 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Waarom waren Petrus en Andreas, en Jakobus en 
 Johannes bij het meer? Wat zei Jezus tegen hen? 
 Hoeveel vrienden koos Jezus uit die met Hem meegingen?

• Bekijk samen met je kind het vriendschapsboekje dat hij/zij heeft gemaakt.  
 Praat over wat je kind samen met zijn/haar vrienden doet. Waarom is het fijn 
 om vrienden te hebben? Vertel ook over je eigen vrienden.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus wil 
 graag (wijs omhoog) dat we vrienden zijn (geef elkaar een hand).

• Je kind kan het vriendschapsboekje verder kleuren en op de lege bladzijden 
 tekenen. Probeer te doen wat er bij elke dag geschreven staat.

• Bid samen met je kind en bedank Jezus voor al jullie vrienden.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


