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Ouders: 
les 2 • bijlage 4

Beste ouders en verzorgers,

Niet te geloven wat een goedheid

God is goed voor ons en Hij wil dat wij goed zijn voor anderen. De kinderen 

hebben door het verhaal van de goede Samaritaan geleerd dat je voor alle 

mensen goed mag zijn, ook al zijn het niet je vrienden. Als je goed voor 

anderen bent, laat je zien dat je van God houdt.

• Lees het verhaal van de goede Samaritaan in Lucas 10:25 -37 samen met 

 uw kind uit een kinderbijbel.

• Weet je wat een ‘mitswa’ is? Een ‘mitswa’ is een goede daad. Je denkt 

 misschien dat ‘een goede daad doen’ van scouting afkomstig is. Dat is niet 

 waar. Het Joodse geloof kent dit vanaf het begin en zegt: geloven en doen 

 horen bij elkaar.

 Voor Joodse kinderen geldt de opdracht: doe iedere dag een mitswa. 

 Doe haar zo mooi mogelijk en stel het niet uit. Probeer deze week ook eens 

 om iedere dag een mitswa, goede daad, te doen.

• Maak met elkaar een lijst van goede daden die je kunt doen. Vaak zijn er al 

 veel kleine dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld: je was in de wasmand 

 doen, geen papier op straat gooien enz. Je kunt vast veel meer verzinnen. 

 Maak er een lijst van en hang die op, zet er kruisjes bij als iets gedaan is.

• Wat voor goede daden vallen je op in de krant of in het jeugdjournaal?

• Deze week is het sleutelvers: ‘Heb de Heer, jouw God, lief met heel je hart en 

 met heel je ziel en met heel je kracht en met heel je verstand, en je naaste als 

 jezelf.’ Lucas 10:27. Maak van het sleutelvers een mooie kaart of schilderij om 

 op te hangen. Dan kun je het iedere dag zien en makkelijk uit je hoofd leren.

• Is het gelukt iedere dag een goede daad te doen? Bak of koop zaterdag 

 samen dan iets lekkers om dat te vieren!

Gods zegen,

namens het kinderteam


