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Een gevoel van veiligheid en warmte overbrengen
versterkt de ervaring: ik ben een uniek kind, geliefd door
God en rnensen.

EigenLijk is'blbellezen'bl.kinderen vcn O-2 jccr niet de juiste

omschrijving. Wont een bobg of dreumes Leest niet de B1beL, h11'

leest jou. Hij hoort, voelt en ziet jou. Het is dus heel woordevol om

scmen metje bobg tijd te nemen orn oon te wr.lzen, te benoemen,

te voelen en gebcren te moken. De emoties dle jJ overbrengt

wonneerje over God proot ofsomen nocr een b;beLboekle kjkt,

sloot hU op. Het goot dus om positieve ervoringen scmen, met

geborgenheid en plezier. De inhoud von het verhcroL komt nog niet

helemool over, mooT de eerste bosis wordt wel geLegd, met het

onbewuste beseí dct de Brjbel somenhongt met lreíde,

zorqzocmheid en veftrouwen

Zing en v o or en met j ong e hinderen

is waardevol. Inliedjes L<omen

verschílle nde e moties lol uiling

en zingen draagtbij aan de

t a qlo ntl u il?l<elin g v an l<in d er e n.

I(in deren l<unn en lie dj es al j ong

herhennen en onthouden.
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+ 0- tot 2-jcrigen denken

vcnuit hun eigen

perspectiel Ze recLiseren

zich niet dot iemand

cnders dingen onders

ziet, voelt en beLeeft.

Jonge kinderen hebben

nog geen moreel besef:

geen onderscheid in

wot goed rs en sLecht.

Docrom komen verholen

met een morocL nog nÍet

OVET.

Líefde en verzorging van

ouders Loot kinderen

eTVCTen wie God voor

hen wil zUn. warm, teder,

LiefdevoL, zorgzoom,

trouw.

Het ervcren von ouder-

liefde en veiLigheid helpt

een kind orn op lotere

leeftijd zich gemokke-

Lijker toe te vertrouwen

ocn de Liefde von God.

Voor L<inderenvanaf

t,5 jaar wordt de wereld

al iets groter. Ze spelen

met alles en er is geen

onderscheíd tussen een

boelz en een bal. Alles is

er om te ontdeltlzen.

Wist je dathet zicht

vanbaby's zich enorm

o ntw il<L<elt h et e er st e

jaar? Daaromvinden

ze het fijn u)anneer

in illustraties een

duidelijlz contrast

zit - dus zwart-wit of
metheldere, primaire

ldeuren.
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* VerhcLen wcor n er von olles te zien, ruiken en voe[en vclt, zooLs de

schepping en de crk von Nocch. Ook is er bíj die verhcLen herkenning

wcter, wind, bomen, bLoemen en dieren.

VerhcLen wooruit bLlkt dot God voor ons zorgt. over Abrahom, het verlo-

ren schocpje, de storm op het meer, Jezus die Tnensen beter mookt. Ook

de doop vcn Jezus - wocrbrj God zi_1n Liefde voor Hem uitspreekt - en

het verhccL woorin Jezus de klnderen zegent loten Gods Liefde zien.

VerhcLen waarin muziek wordt gemoakt voor God, zooLs bU Psolm 150.

Ook hierin stoot plezier en verbinding centrcoL.

Het kerstverhool: een popcr, mcmc, kind_1e, dieren en Liefde.
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