Vertellen over Koning Jezus

Om te beginnen
Maak iets te eten klaar mét zout en hetzelfde gerecht zonder zout (bijvoorbeeld
gehaktballetjes).
Ga met de kinderen naar een donkere ruimte of in het donker naar buiten en laat ze
ervaren hoe belangrijk licht is: om de goede weg te weten, om gevaar te zien, etc.
Eet samen het eten zonder zout en daarna het eten met zout. Wat is het verschil?
Zout geeft een lekkere smaak aan eten. Het verandert iets aan het eten: het maakt het
eten pittig. Met zout kun je ook iets langer bewaren, zodat het niet bederft.
Jezus zegt dat wij hier op de aarde het zout en het licht mogen zijn voor de wereld,
voor de mensen om ons heen. We mogen ze vertellen over Koning Jezus, zodat ze de
goede weg weten in het leven. Hun leven wordt er beter van als ze Koning Jezus ook
kennen, net als eten ook lekkerder wordt door zout. En ze krijgen dan ook het
eeuwige leven: voor altijd samen met Koning Jezus!

Lees uit de Bijbel
Mattheus 5:13-16, Mattheus 24:14, 2 Petrus 3:9

Vertel eens
Waarom is het belangrijk andere mensen te vertellen over Jezus? God wil graag dat
iedereen gered wordt! Dat iedereen Zijn kind wordt.
Hoe kun jij mensen vertellen over Koning Jezus? God heeft ons allemaal uniek,
bijzonder gemaakt. Ben jij iemand die graag voor een groep mensen staat? Of iemand
die het goed kan opschrijven wat geloven inhoudt? Of iemand die goed kan
discussiëren? Jij mag jouw talenten gebruiken als je mensen vertelt over Koning
Jezus.
Je kunt het bijvoorbeeld doen zoals …


Petrus. Hij durfde voor een grote groep mensen te vertellen over Jezus.



Paulus. Paulus denkt goed na en legt mensen stap voor stap uit wat het
allemaal precies inhoudt als je in Jezus gelooft.



De blinde man die door Jezus werd beter gemaakt (Johannes 9). Hij vertelt
gewoon wat Jezus voor een wonder heeft gedaan in zijn leven: hij was blind,
en nu kan hij zien!



De Samaritaanse vrouw, die mensen uitnodigde om ook naar de bron te
komen om te horen wat Jezus te vertellen had.



Dorkas, die graag iets voor mensen deed, ze geld gaf of kleren maakte.

Wie kan jij deze week iets meer vertellen over Koning Jezus? En hoe kun jij dat doen?

Aan de slag!
Benodigdheden: kleurplaat ‘ik ben het zout van de aarde’ of (voor iets oudere
kinderen) ‘handletteren zout en licht’
Print de kleurplaat uit en kleur mooi in. Print het document handletteren uit
en schrijf de tekst uit Mattheus 5:13 en 14 in mooie letters.

Afsluiting
Bid samen en vraag om mogelijkheden om een zout en licht te zijn voor de mensen
om ons heen. Deel een week later samen hoe het is gegaan!

