Heilig Jaar van Barmhartigheid
van 8 december 2015 tot 20 november 2016

Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig
Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra aandacht voor de barmhartigheid van
God en voor de werken van barmhartigheid die wij kunnen doen voor andere mensen.
Ook jij bent uitgenodigd. Dit boekje voor kinderen is gemaakt om je op weg te helpen.
Wat is barmhartigheid?
Barmhartig is iemand die een warm
hart heeft voor mensen die het moeilijk
hebben en zo lief is om iets voor deze mensen te doen.
Zoals God
hart heeft voor ons.
Hoeveel God van mensen houdt, zien we als we kijken naar Jezus Christus, zijn Zoon.
Jezus is ons voorbeeld
In de Bijbel staan verhalen die Jezus vertelde over God de Vader.
Op een keer vertelde Jezus het verhaal `De verloren zoon´.
God is als de vader in dit verhaal. God wil je altijd vergeven als je spijt hebt.
Daarom bidden we in het Onze Vader: “Vergeef ons onze schuld”. Elke dag weer.
Dit gebed heeft Jezus ons geleerd.
Hij zei erbij: “God vergeeft. Doe dat zelf ook.”

In de Bijbel staan ook heel veel verhalen over Jezus zelf (vooral in het Evangelie).
Overal waar Hij kwam, hielp Hij arme mensen, zieke mensen, verdrietige mensen.
Voor Jezus is elk mens belangrijk.
Op een dag vroeg iemand aan Jezus:
“Moet ik ook goed zijn voor mensen die ik niet ken?”
Jezus antwoordde met een verhaal.
Het heet: `De barmhartige Samaritaan´.
Deze man had
hart voor een vreemdeling in nood.
Hij hielp zo goed als hij kon.
Daarna zei Jezus:
“Houdt van elkaar zoals Ik van jullie houd. Dan hoor je
bij Mij en zul je later bij Mij in de hemel zijn.
Alles wat je hebt gedaan voor een ander mens heb je
ook voor Mij gedaan.”
Hoe kun jij barmhartig zijn?
Door net als Jezus
hart te hebben voor mensen die het moeilijk hebben.
Je kunt denken aan mensen die arm zijn of ziek, maar ook aan kinderen die gepest
worden of zich eenzaam voelen.
Barmhartig ben je wanneer je lief bent voor een ander en je mensen helpt.
Werken van barmhartigheid
Hulp geven aan mensen die het moeilijk hebben, dat zijn `werken van barmhartigheid´.
Iets DOEN om goed te zijn voor een ander mens, voor een ander kind. Net zoals Jezus.
Wat zou jij kunnen doen?
In dit boekje zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HANDEN.
Daarna zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HOOFD.
Onder de kleurplaten is ruimte voor jouw ideeën of voor wat je hebt gedaan.
Zo wordt het Jaar van Barmhartigheid een J A A R V A N L I E F D E.
Kinderen bidden voor Kinderen wil jou hierbij helpen
Op onze website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl vind je allerlei ideeën.
Op de pagina Bid voor een kind: voor een ziek kind kaarten maken en bidden
Op de pagina Activiteiten: iets geven aan een arm kind (Kinderen geven aan Kinderen)
of bidden voor oorlogskinderen (Kinderen bidden voor oorlogsKinderen)
Het verhaal De verloren Zoon en een filmpje van het verhaal
De barmhartige Samaritaan vind je op de pagina voor kinderen.
Wij wensen jou toe dat je veel mensen blij kunt maken.
Daar word je zelf ook gelukkig van.

Handen 1

“Wie honger heeft te eten geven”

Een kind dat honger heeft te eten geven

Voorbeeld: iets van je zakgeld geven aan de Voedselbank

Ik ……

Handen 2

“Wie dorst heeft te drinken geven”

Een kind dat dorst heeft te drinken geven

Voorbeeld: als een kind uit je klas geen limonade heeft jouw drinken geven

Ik ……

Handen 3

“Wie naakt is kleding geven”

Een kind dat te weinig kleding heeft, kleren geven

Voorbeeld: iets van jouw kleren of speelgoed delen met een arm kind

Ik ……

Handen 4

“Wie dakloos is onderdak geven”

Gastvrij zijn voor een kind zonder een thuis

Voorbeeld: een nieuw kind in de klas bij jouw groepje vragen

Ik ……

Handen 5

“Wie ziek is bezoeken”

Een kind dat ziek is blij maken

Voorbeeld: voor een ziek kind bidden en een kaart maken (zie onze site)

Ik ……

Handen 6

“Wie gevangen zit bezoeken”

Een kind dat niet in vrijheid leeft, hoop geven

Voorbeeld: een tekening maken voor een kind in een asielzoekerscentrum

Ik ……

Handen 7

“Wie dood is begraven”

Eerbied tonen voor iemand die gestorven is

Voorbeeld: bloemen leggen op het graf van een kind

Ik ……

Hoofd 1

“Wie zondigt waarschuwen”

Een kind dat slechte dingen doet, vertellen wat wél goed is

Voorbeeld: tegen een kind dat pest zeggen dat pesten echt slecht is

Ik ………

Hoofd 2

“Wie niet gelovig is onderrichten”

Een kind dat God niet kent over God vertellen

Voorbeeld: uit je kinderbijbel een verhaal over Jezus voorlezen

Ik ………

Hoofd 3

“Wie twijfelt in het geloof goede raad geven”

Een kind dat het moeilijk vindt om te geloven goede raad geven

Voorbeeld: een kind meevragen naar de kinderwoorddienst

Ik ………

Hoofd 4

“Wie bedroefd is troosten”

Een kind dat verdrietig is troosten

Voorbeeld: met een verdrietig kind een leuk spelletje gaan doen

Ik ………

Hoofd 5

“Voor wie onrechtvaardig is verdraagzaam zijn”

Een kind dat vervelend doet geduldig verdragen

Voorbeeld: niet terugslaan als een boos kind jou heeft geslagen

Ik ………

Hoofd 6

“Wie jou kwaad deed vergeven”

Een ander kind vergeven, zoals God jou vergeeft

Voorbeeld: niet boos blijven op iemand die jou gepest heeft

Ik ………

Hoofd 7

“Voor wie leeft en voor wie gestorven is bidden”

Bidden voor mensen om ons heen en voor mensen die al dood zijn

Voorbeeld: een gebedje voor de mensen van wie je houdt voordat je gaat slapen

Ik ………

Het gaat om LIEFDE
Heb je al gehoord over de Tien Geboden die Mozes van God kreeg?
Mozes schreef ze op grote stenen en later zijn ze opgeschreven in de Bijbel (Exodus 20).

De Tien Geboden zijn leefregels. God wil graag dat mensen gelukkig zijn.
Maar dat gaat niet als iedereen zijn eigen zin doet en alleen maar aan zichzelf denkt.
Daarom gaf God deze regels om ons te helpen. Als wij ons volgens die regels gedragen,
zullen we samen gelukkig leven op aarde en worden wij daarna gelukkig bij God.
Jezus zegt over de Tien Geboden:
Waar het om gaat, is LIEFDE:
Liefde voor God, want Hij is onze hemelse Vader, die zóveel van ons houdt.
Liefde voor wie je zelf bent, want je bent een geliefd kind van God.
Liefde voor andere mensen, want zij zijn even geliefd en kostbaar als jij.
Jezus gaf zelf het goede voorbeeld. De verhalen in de Bijbel staan er vol van.
Hij zei: “Wees vrienden voor elkaar. Maak de mensen om je heen blij en gelukkig.”
Een werk van barmhartigheid is een manier van lief zijn voor anderen.
Het is een werk van LIEFDE.
Welk werk van liefde heb je gedaan waar jijzelf ook blij van werd?

Ik ………

Jezus wil jou helpen
Iets aardigs doen voor een ander kost tijd en moeite. Misschien heb je er niet altijd zin in.
Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Je kunt bijvoorbeeld dit gebedje bidden.

Lieve Jezus,
U hebt ons gevraagd vrienden te zijn voor elkaar,
zoals U onze vriend bent.
U hebt ons gevraagd anderen te vergeven,
zoals God de Vader ons vergeeft.
Ik wil het wel proberen,
maar ik kan het niet alleen.
Kom in mijn hart, lieve Jezus,
dan is er meer liefde in mijn hart.
Amen.

Je mag Jezus altijd vragen om jou te helpen. Dan zal het zeker beter gaan.
Jezus is nu in de hemel en Hij houdt heel veel van jou.
In de Bijbel staat een verhaal over Jezus en kinderen (Marcus 10, 13‐16).
Na een lange wandeling kwam Jezus aan
in een dorp. Iedereen kwam naar Hem
luisteren. De hele middag vertelde Hij
over zijn Vader in de hemel. Zieke mensen
vroegen Hem om genezing. Eindelijk kon
Hij gaan zitten. Hij deed zijn ogen dicht
om uit te rusten.
Maar er kwamen moeders. Ze wilden hun
kinderen bij Jezus brengen. Zijn leerlingen
hielden hen tegen. “Laat Jezus met rust,”
zeiden ze, “Hij is moe.” Maar Jezus deed
zijn ogen open en zei: “Laat de kinderen
bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Ik
ben nooit te moe voor kinderen. Ik houd
juist heel veel van kinderen!”
Jezus omarmde en zegende hen.

Werken van Barmhartigheid
uitleg en kleurplaten voor kinderen

Uitgave ter gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid
Voor niet‐commercieel gebruik gratis te downloaden van kinderenbiddenvoorkinderen.nl
giften welkom op NL05 ABNA 0622 5263 91 t.n.v. Kinderen bv Kinderen
Teksten en vormgeving: Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
Tekening Tien Geboden: Mijn eerste bijbel (Parragon)
Tekeningen van de werken van barmhartigheid: Samuel Advies voor geloofsgroei
met toestemming overgenomen. Zie ook www.samueladvies.nl

