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Ouders: 
les 3 • bijlage 4

Beste ouders/verzorgers,

Gierig of gul

Wat is gierigheid? Als je gierig bent, wil je alles voor jezelf houden. Je denkt 
steeds aan hebben, hebben. Je wilt meer geld hebben, meer speelgoed, meer 
eten. Altijd maar meer, meer, meer. Als je gul bent, vind je het fijn om iets aan 
anderen te geven. Je bent blij als je met anderen kunt delen. Jezus zegt in de 
Bijbel dat je moet oppassen voor gierigheid. Als je spullen belangrijker gaat 
vinden dan je vriendschap met God en met andere mensen, dan weet je dat je 
met gierigheid te maken hebt. Dat is niet wat God wil, God wil dat we gul zijn. 
Ook gul zijn kunnen we trainen en een goed voorbeeld doet goed volgen.

• Lees met elkaar uit een kinderbijbel of eenvoudige bijbelvertaling het 
 verhaal van de rijke dwaas uit Lucas 12:16 -21.

• Het sleutelvers van deze week is: ‘Wees goed, vrijgevig, en bereid om te 
 delen’, naar 1 Timoteüs 6:18.

• Laat uw kind een ‘trainingslijst’ maken om onder aan het stopbord te 
 hangen. Zoiets als: ‘We trainen om: rekening te houden met anderen, 
 bescheiden te zijn, gul te zijn. En schrijf achter ieder onderwerp het 
 sleutelvers dat daar bij hoort. Laat de lijst versieren.

• Praat er eens over of altijd alles moet worden gedeeld? Wanneer hoef 
 je niet te delen? En waarom niet? (Bijvoorbeeld: je kind heeft net 
 van zijn zakgeld een knutseldoos gekocht voor zijn leeftijd en nu komt 
 een neefje van drie spelen, die alleen nog maar krast en scheurt. Moet de 
 knutseldoos dan gedeeld worden?) Gebruik bij de voorbeelden ook DLB 
 (Denk na, Luister naar de Bijbel en Bid.)

• Leer je kind ook te delen met kinderen ver weg, bijvoorbeeld door iets 
 van zijn zakgeld of spaargeld te geven als er een bijzondere actie is op 
 school, in de gemeente of in het land. Vertel ook eens waar jullie, als ouders 
 aan geven en waarom.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


