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Ouders: 
les 9 • bijlage 7

� Read the story of the first church from a
children’s Bible, such as The Beginner’s
Bible (Acts 2:42-47).

� Tell your child that people in the first
church told others about God.

� Look at the invitation your child made
and brought home. Talk with your child
about who they would like to invite 
to church, so one of their friends or
someone they know can learn about
God’s love.

� Help your child deliver or mail the invi-
tation this week.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
God (point up) wants us to tell (cup
hands around mouth) others about
Him.

� Pray together with your child and thank
God for our church. Pray for the friend
your child is inviting to church, that he
or she may learn about God’s love.

Family Activity: 
Inviting Others to Church
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Hey, friend!
Today we learned
about the first 
church. We learned
God wants us to
tell others about
Him! Enjoy the fun
activity below.

Beste ouders/verzorgers,

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

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hebben een verhaal gehoord over de eerste kerk.  

We hebben geleerd dat God het fijn vindt als we iemand  

anders over Hem vertellen! 

• Lees met je kind het verhaal over de eerste gemeente 
 uit Handelingen 2:42-47 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind hoe je als gezin anderen kunt vertellen 
 over Jezus en hoe je kunt laten zien dat je van andere mensen houdt.

• Bekijk de uitnodiging die je kind gemaakt heeft. Bedenk aan wie je hem wilt 
 geven, zodat die persoon ook kan leren dat God van hem houdt. Vul de 
 kaart in en doe hem in de brievenbus. Bel later nog eens om een afspraak 
 te maken.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: God wil 
	 (wijs	omhoog) dat wij anderen	(wijs	om	je	heen)	over Hem vertellen 
 (handen	als	toeter	om	je	mond).

• Bid samen met je kind en bedank God voor de gemeente waar jullie naartoe 
 gaan. Bid voor de persoon die is uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk.

• Je kunt ook iemand uitnodigen in jullie gezin om hem te laten merken dat je 
 van hem houdt. Misschien kun je samen bidden, uit de Bijbel lezen, naar 
 praisemuziek luisteren of naar een christelijke film kijken.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


