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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Bedenk om de beurt een manier 
waarop jouw gezin goed kan doen. 
Begin de ‘ketting’ bijvoorbeeld door 
te zeggen: “Wij zijn de familie Pinas 
en wij zijn aardig!” Stel dan iets 
voor dat jullie kunnen doen. De 
volgende persoon herhaalt jouw 
voorsvoorstel en voegt er zelf nog iets 
aan toe. Doe dit net zolang totdat 
iedereen aan de beurt is geweest. 
Kijk nu eens of je deze dingen ook 

echt kunt gaan doen!

Wees goed voor elkaar 
en vol medeleven. 
Efeziërs 4:32

Heb je vandaag iemand gezien die 
iets goeds deed voor een ander? 
Vertel elkaar wat er gebeurde. 
Wat voor goeds heb jij gedaan 
vandaag voor iemand anders? 
Hoe kwam het dat je dat deed? 
WWat gebeurde er met de ander 
toen jij zo aardig was?

Elke keer als jij aardig bent, 
laat je mensen zien 

hoeveel God van ze houdt.

Probeer eens tien verhalen over 
goedheid te vinden in de bijbel. 
Welk verschil maakten deze 

goede daden voor andere mensen? Lees het verhaal van de barmhartige 
(goede) Samaritaan. Denk eens na over 

elke persoon in dit verhaal. 
Wat vind je het mooiste van dit verhaal? 
Welke persoon lijkt het meest op jou? 
Wat is de belangrijkste boodschap van 

dit bijbelverhaal?

Er staan lmpjes op YouTube met 
de titel “Kindness Boomerang”. 
Kindness is het Engelse woord 
voor goedheid of vriendelijkheid. 
Bekijk eens zo’n lmpje en zie wat 
er met de mensen gebeurt. Kun jij 
in jouw omgeving ook zo’n 
boemeboemerang beginnen?

Kies een liefdadigheidsproject om samen 
met je gezin te doen. Beschilder 

bijvoorbeeld grote stenen en zet er aardige 
teksten op. Verstop ze zodat andere mensen 
ze zullen vinden. Wat kun je nog meer 

verzinnen?

Doe om de beurt iets goeds of 
aardigs voor de persoon die links 
naast je zit. Geef ze iets te eten, 
ruim iets voor ze op of zeg iets 
vriendelijks. We kunnen allemaal 
aardig zijn, op verschillende 
manieren, maar het kan altijd.

Knutsel iets in elkaar wat de rest 
van jouw gezin er aan herinnert 

om aardig te zijn.


