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Beste kinderwerker,

Bedankt voor het werk en de tijd die je investeert in de kinderen. Het hebben van een 

kinderwerker betekent ontzettend veel voor de ontwikkeling van het kind en we kunnen 

daarom niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is wat je doet. We weten dat geweld 

en slavernij ingewikkelde onderwerpen zijn, maar we weten ook dat de kinderen in je groep 

deze onderwerpen kunnen begrijpen en op hun manier impact kunnen hebben. Om hierbij 

te helpen is deze les zo ontworpen dat het past bij de doelgroep waar je mee werkt.

We zijn blij dat jij de kinderen wilt meenemen in het thema dat in jouw kerk tijdens 

de Freedom Sunday staat. Namelijk: Gods hart voor gerechtigheid en hoe wij als hier 

christenen gehoor kunnen geven. Om jou te helpen bij deze onderwerpen hebben we 

een les met diverse activiteiten ontworpen, gebaseerd op de Bijbel.

We beginnen bij het boek Genesis, waarbij de kinderen zullen leren dat zij, en iedereen 

om hen heen, waarde heeft en waardevol is. Daarna bespreken we de realiteit van zonde 

en slavernij aan de hand van een verhaal van een dappere jongen die slachtoffer was van 

uitbuiting. We eindigen de les door te kijken naar hoe Jezus ons heeft bevrijd van zonde 

en hoe we op Hem kunnen lijken en om ons in te zetten om een einde te maken aan 

slavernij.

Met dit materiaal leren de kinderen:

•  Dat zij in Gods ogen waardevol zijn

•  Wat slavernij anno 2021 inhoudt

•  Dat God van ons vraagt iets aan dit onrecht te doen.

We hopen dat dit lesplan jou, net als de kinderen, bemoedigt. 

Until all are free!

Team IJM Nederland
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In dit gedeelte vind je het inhoudelijke gedeelte dat je kunt gebruiken voor Freedom 

Sunday. Deze les is bedoeld om het centrale thema van de dag over te brengen: Alle 

mensen zijn waardevol, en God wil dat wij voor anderen zorgen zoals Hij dat doet. Voel 

je vrij om de les aan te passen, activiteiten te mixen of weg te laten. We adviseren voor dit 

gedeelte zo’n 15-20 minuten.

Intro

Goedemorgen allemaal! Fijn om jullie te zien. Vandaag is een heel bijzondere dag, het is Freedom 

Sunday! Dat is engels voor … (vraag reacties) In heel veel kerken wordt zo’n Freedom Sunday 

gehouden. En vandaag draait alles in de kerk hierom. De woorden zeggen het eigenlijk al. Het is 

‘zondag’, en we gaan het hebben over ‘freedom’, dat is ‘vrijheid’. Wat is het tegenover gestelde 

van vrijheid? (vraag reacties) We gaan het vandaag hebben over wat hier in de Bijbel over staat 

en hoeveel God geeft om mensen zoals jij en ik, en mensen over de hele wereld.

God heeft elke man en elke vrouw gemaakt en naar Zijn beeld geschapen en dat betekent dat 

iedereen waarde heeft. Vandaag leren we wat dat betekent en horen we over het werk dat 

International Justice Mission doet. Maar laten we eerst bidden.
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