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Karaktervorming (2): Behulpzaamheid 

- gezinsmoment of objectles (3-10 jaar)- 
 

In de Bijbel lees je veel over elkaar helpen. 

Als je iemand helpt, ben je behulpzaam. 
Is ‘behulpzaamheid’ een karaktereigenschap die bij jou hoort? 

 
  

Binnenkomer 
Kies twee kinderen uit (je kunt het eventueel herhalen met twee andere kinderen) en laat  
de rest observeren. Eén van de twee kinderen wordt geblinddoekt en moet een opdrachtje 
doen: bijvoorbeeld water in een beker schenken en in de koelkast zetten. Of: planten water 
geven in de klas. De geblinddoekte kan dit niet alleen en heeft hier hulp bij nodig van de 
tweede persoon. Hoe doe je dat? Help je door aanwijzingen te geven? Doe je dit door het 
zelf voor de ander te doen? Of….? 
 

Bespreken 
Spreek de situatie na.  
-Wat vonden de kinderen die observeerden opvallend? Wat zouden ze zelf anders doen en 

waarom? Benadruk dat er verschillende manieren van helpen zijn. 
- Hoe vond de geblinddoekte het om geholpen te worden? Wat vond hij/zij van de manier 
waarop dat ging?  
- Hoe vond de helper het om te helpen? Waarom koos je voor deze manier? 
Benadruk dat het niet zo belangrijk is HOE je helpt, maar wel DAT je helpt!  
 

Bijbel 
In de Bijbel lees je veel geschiedenissen die gaan over ‘elkaar helpen’. Vandaag willen we 
nadenken over de gelijkenis die de Heere Jezus vertelde over de Barmhartige Samaritaan. 
Lees maar mee uit Lukas 10:25-37. Je kunt dit Bijbelgedeelte bespreken met behulp van de 
volgende vragen: 
1. Wat is de samenvatting van de wet (vers 27)?  
2. Wie zijn jouw naasten? 
3. Wie ligt er in de gelijkenis halfdood op de weg? Hoe komt dat? 
4. Er komen drie mensen voorbij: een priester, een Leviet en een Samaritaan. Kun je 

vertellen wat dat voor mensen zijn? (een priester is iemand die in de tempel werkt, een Leviet 
is iemand uit de stam van Levi die ook in de tempel zijn werk doet, een Samaritaan wordt 
door de Joden als hun vijanden gezien) 
5. Wat doet de priester als hij de halfdode man ziet liggen? Wat doet de Leviet? Wat zegt dit 
over hen?  
6. Wat zegt het over jou als jij als christen ziet dat iemand hulp nodig heeft en je niet helpt? 
Wat zou jou kunnen tegenhouden om iemand te helpen? 
7. Wat doet de Samaritaan (de vijand dus)? Op welke zes manieren helpt hij de gewonde 
man? Welke van deze manieren zou jij ook gebruiken als je iemand helpt? Weet jij nog meer 
manieren om iemand te kunnen helpen?  
8. Wat is barmhartigheid doen? Wie van de drie heeft dat dus gedaan bij zijn naaste?  
9. Als je het moeilijk vindt om hulp te geven of te krijgen: Wie kan jou daarbij helpen? 
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10. Stellingen om te bespreken:  
- Iemand helpen doe je alleen als je diegene kent. Waar of niet waar? 
- Iemand helpen doe je omdat je dan zelf ook geholpen zal worden. Waar of niet waar? 
- Door anderen te helpen laat ik zien dat ik christen ben. Waar of niet waar? 
- Iemand helpen doe je alleen bij mensen die je aardig vindt. Waar of niet waar? 
- Het is moeilijker om iemand te helpen, dan zelf geholpen te worden. Waar of niet waar?  

 

Verwerking 
1. Kleur de kleurplaat van de barmhartige Samaritaan of maak er zelf een tekening of poster 
bij. De kleurplaat vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas1030-35-kleuren/  
2. Maak het werkblad met spreekwoorden over helpen. Je kunt dit werkblad hieronder 
vinden.  
3. Help elkaar: met raad en daad 
Teken van de kinderen (thuis) / een groepje kinderen (school) een hand op verschillende 
kleuren papier en laat iedereen deze uitknippen. Teken of print eenzelfde aantal oren. Van 
elke persoon heb je dus een gekleurde hand en een oor (de hand en oor zijn dezelfde kleur 
voor één persoon. Gebruik voor elk persoon dus een andere kleur)  
Maak een collage van de handen en de oren. Ga de aankomende tijd aan de slag met elkaar 
helpen. 
Dit kan door: 
1. Naar elkaar luisteren als iemand het 
moeilijk heeft of een probleem heeft 
2. Elkaar te helpen door uit zichzelf iets voor 
de ander te doen (zonder te mopperen☺)  
Als persoon A persoon B geholpen heeft, mag 
B een stickertje plakken bij A of een krul 
zetten of wat dan ook. Afhankelijk van hoe A geholpen heeft wordt er een stickertje geplakt 
op het oor (1) of op de hand (2). Geef een beloning bij een bepaald aantal (vijf of tien 
bijvoorbeeld) stickertjes. Bij vijftien of twintig stickertjes zou je een 
behulpzaamheidsdiploma kunnen geven.  

4. Help iemand anders 
Denk er met elkaar over na wie je zou kunnen helpen en hoe! Help die persoon! 
5. Leer Galaten 6 vers 2 met elkaar uit het hoofd en/of maak hier een Bijbelse kijktafel bij. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/galaten62-leren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-2-behulpzaamheid-2  
6. Maak een karakterslinger of vul deze aan als je die al eerder hebt gebruikt. Je kunt zelf 
een vlag maken of gebruik maken van de karakterkaart hieronder. 
 

Besluiten 
- Sluit dit gezinsmoment positief af door te vertellen welke vreugde het geeft om iemand te 
helpen. Vertel dat de Heere dit ook gewild heeft toen Hij Eva aan Adam ‘ter hulpe’ gaf. 
Daarmee laat Hij zien dat Hij wil dat mensen elkaar helpen. Door deze gelijkenis laat Hij zien 
dat het belangrijk is om niet alléén je vrienden te helpen, maar ook je vijanden.   
- Sluit af met gebed of de Heere de hulpbehoevenden wil helpen en of Hij je gebruiken wil 
voor mensen die je hulp nodig hebben.  
- Er zijn verschillende Psalmen die je zou kunnen zingen, bijvoorbeeld Psalm 99:2, Psalm 60:7 
en Psalm 121:1. 
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Werkblad: spreekwoordenspel 
 

Knip alle tabelletjes uit. In de linkse kolom staan spreekwoorden. In de rechterkolom vind je 
de betekenis. Zoek bij het spreekwoord de juiste betekenis en plak deze bij elkaar. Je kunt ze 
ook met een lijntje aan elkaar verbinden. 
 

 
iemand te paard helpen 

 

 
hij is niet te overtuigen, niets kan helpen 

 
iemand met raad en daad bijstaan 

 

een goede buur kan je beter helpen dan een 

verre vriend) 

 
iemand op sleeptouw nemen  

 

 
ook kleine dingen dragen bij aan het grote 

geheel 

 
er is geen doen aan  

 

 
Iemand helpen, steunen 

 
alle beetjes helpen 

 

 
iets kan helpen, maar als het niet helpt zal het 

geen problemen geven 

 
een goede daad is goud waard  

 

 
elkaar overal (zullen) helpen 

 

 
een goede buur is beter dan een verre vriend  

 

 
uit de problemen helpen 

 
baat het niet, schaadt het niet 

 

 
omdat iemand het alleen niet lukt 

diegene helpen 

 
hou en trouw (beloven)  

 

 
iemand helpen is goed 

 
uit de nesten helpen  

 

 
iemand op alle mogelijke manieren helpen 

 
 
Antwoorden: 
1. alle beetjes helpen (=ook kleine dingen dragen bij aan het grote geheel) 
2. Iemand te paard helpen. (=Iemand helpen, steunen) 
3. Iemand met raad en daad bijstaan (= iemand op alle mogelijke manieren helpen) 
4. uit de nesten helpen (=uit de problemen helpen) 
5. een goede buur is beter dan een verre vriend (=een goede buur kan je beter helpen dan een verre vriend) 
6. hou en trouw (beloven) (=elkaar overal (zullen) helpen) 
7. er is geen doen aan (=hij is niet te overtuigen, niets kan helpen) 
8. een goede daad is goud waard (=iemand helpen is goed) 
9. baat het niet, schaadt het niet (=iets kan helpen, maar als het niet helpt zal het geen problemen geven) 
10. iemand op sleeptouw nemen (=omdat iemand het alleen niet lukt diegene helpen) 
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Karakterkaart 
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