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Ouders: 
les 8 • bijlage 8

� Read the story of Jesus and the little
children from a children’s Bible (such as
The Beginner’s Bible) to your child
(Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16;
Luke 18:15-17).

� Talk with your child about how Jesus
showed love. Jesus wanted to be with
the children, so He said, “Come to me.”

� Say, “We read a story about how Jesus
loves everyone. Let’s take a walk (or go
for a car ride) and see people in the
neighborhood. Jesus loves people who
live in our neighborhood.”

� Ask your child to tell you who he or she
sees. (For example: the mailman, a
policeman, or friends.) When you see
different people, tell your child Jesus
loves that person!

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned:
“Jesus (point up) loves (hug self) every-
one (spread arms wide).”

� Pray with your child and thank Jesus for
loving us all the time.

Family Activity: 
Car Trip
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Hi, Friend!
We had a great time
learning that Jesus 
loves everyone! Today 
we heard the story of
Jesus and the little 
children from the Bible.
Jesus wanted everyone 
to come and see Him.
Remember that Jesus
loves everyone. Enjoy 
the fun activity below.

Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over Jezus en 

de mensen die hun kinderen bij Hem brachten. 

De vrienden van Jezus wilden hen tegenhouden. 

Maar Jezus houdt van iedereen en je mag altijd bij 

Hem komen!  

• Lees met je kind het verhaal over Jezus en de kinderen 
 uit Marcus 10:13-16 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Waarom wilden Jezus’ vrienden de kinderen tegenhouden? Wat zei 
 Jezus daarvan? Wil jij ook graag bij Jezus horen, net als de kinderen 
 uit de Bijbel? 

• Als je deze week een keer onderweg bent met je kind, praat dan eens 
 over de mensen die je ziet (postbode, agent, moeder, kind, enz.). 
 Houdt Jezus ook van hen?

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus (wijs 
 omhoog) houdt van (armen kruislings voor de borst) alle mensen (armen 
 wijd), ook van mij! (wijs naar jezelf).

• Maak samen met je kind een collage: Jezus Y alle mensen. 
 Knip daarvoor plaatjes van verschillende mensen, kinderen, baby’s uit 
 oude tijdschriften.

• Bid samen met je kind en bedank Jezus omdat Hij van ons houdt, van alle 
 mensen, overal.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


