gezinsoverdenking:

Schitter!
Zoektocht:
Stuur de kinderen op een zoektocht door het huis of het gebouw
waar je bent. Hoeveel lampen kunnen ze vinden? Laat ze alles
tellen wat licht geeft. Als ze terugkomen kun je vragen: ‘Waar heb je de lampen
gevonden? Stonden ze onder de bank? Onder de bedden? Lagen ze onder de kleren
in de kast?’

Vertellen:
Nee, natuurlijk niet! Je kon ze goed zien, ze stonden of hingen precies waar mensen
licht nodig hebben. Je hebt niet veel aan een lamp als die ergens onder ligt, toch? Dan
kun je het licht niet zien.
Jezus heeft hier ook iets over gezegd, maar dan gaat het over ons leven:

Bijbellezen:
Lees Matteüs 5:14-16 (BGT):
‘Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar.
Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan
schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen
voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie
hemelse Vader eren.’

Vertellen:
Wauw! Jij bent het licht in de wereld. God heeft jou gevuld met zijn licht en nu mag jij
dat licht laten schijnen voor de hele wereld. Soms is het heel donker in de wereld. Er
zijn mensen eenzaam omdat ze geen vrienden hebben. Er zijn vrienden die ruzie
maken en lang, lang wachten om weer met elkaar te praten. Er zijn mensen die geweld
gebruiken om hun zin te krijgen. Er zijn mensen die uit hun land moeten vluchten,
omdat het onveilig is.
Gods licht kan donker in licht veranderen en Hij heeft jou daarbij nodig! We laten onze
lichten schijnen als we leven zoals Jezus wil dat we leven. Hij leerde zijn vrienden dat er
één ding super belangrijk is: de Liefde! “Houd van God met heel je verstand, je hart en
al je kracht en houd van anderen evenveel als van jezelf.” Als je zo leeft en je laat
Gezinsoverdenking

1/3

mensen en God zien hoeveel je van hen houdt, dan schijnt Gods licht helder door ons
leven heen. Het jaagt de duisternis weg en wijst anderen op Jezus. En dan wordt de
wereld om jou heen een stuk mooier!

SCHITTER:
BEDENK een paar dingen die jouw gezin kan doen om Gods licht te laten schijnen op
school, in de wijk, op je werk, thuis…
Hier zie je een lijstje in het Engels als voorbeeld.
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KIES een gezinsproject uit de projectlijst, of verzin als gezin een ander project. Maak
plannen voor het uitvoeren van dit project.
BID nu samen of God jullie gezin wil gebruiken als schijnend licht voor Hem. Schrijf op
grote lollystokjes de namen en/of plekken bij jullie in de buurt. Een naam of plek per
stokje. Stop ze in een mooi versierd potje of emmertje. Nu hebben jullie iedere dag een
persoon of plek uit de buurt om voor te bidden!

Laat je licht schijnen!
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