
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 
Dat is waarom we op deze aarde zijn. 

Wat zien anderen dan aan ons?  
En waarom is dat belangrijk? 

 
 

Binnenkomer 
Nodig: een kaars die goed blijft staan, een kandelaar waar de kaars op kan, een 
glazen pot of iets dergelijks die over de kaars kan waardoor die dooft. 
 
Maak het (een beetje) donker binnen. Steek de kaars aan. Laat iedereen goed kijken 
hoe deze brandt. Doe de glazen pot over de kaars. Kijk wat er gebeurt: de kaars 
dooft.  
Steek de kaars nog eens aan. Zet hem op een kandelaar. Zo geeft de kaars aan 
iedereen licht.  
 
 

Bespreken 
Ga hierover met de kinderen in gesprek en trek de lijn naar hun eigen leven, 
bijvoorbeeld met behulp van de volgende vragen: 

- Wat gebeurde er toen we de pot over de kaars zette? (Toen ging de kaars uit) 
- Is dat de bedoeling? (Nee, daarom steek je geen kaars aan) 
- Wat is de bedoeling van een brandende kaars? (Dat deze licht geeft) 

 
Zo is het ook met je leven! De Heere Jezus gebruikt dit voorbeeld om ons te leren dat 
ons leven een brandende kaars moet zijn. We gaan erover lezen in de Bijbel.  
 
 

Bijbel erbij 
Lees Matthéüs 5:14-16 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Gij zijt… (vers 14). Tegen wie zegt de Heere Jezus dit (zie ook vers 1-2)? (Tegen 
Zijn discipelen) 
2. Wat weet je van hen? (God heeft het licht gemaakt in hun hart (2 Korinthe 4:6). Hij 
heeft de donkerheid van de zonde en de duivel weggedaan. De Heere Jezus, als het 
Licht der wereld, woont in hun hart) 
3. De Heere Jezus zegt dat zij het licht der wereld zijn. Wat betekent dat (zie 
kanttekening of Bijbel Met Uitleg)? (Ze moeten over de Heere Jezus als het Licht aan 
anderen vertellen en met hun leven laten zien dat ze Hem dienen) 
4. Wat leert de Heere Jezus door het voorbeeld van de kaars (vers 15)? (Als je een 
kaars aansteekt, wil je dat die licht geeft. Dan ga je dat licht niet verstoppen. Zo 
moeten de discipelen en alle christenen ook een licht zijn) 

Het doel van je leven: je leven voor de naaste 
Gezinsmoment over christen-zijn (4-14 jaar) 
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5. Waaraan zien anderen dat je een licht bent (vers 16a)? (Aan je goede werken: dat 
je God liefhebt boven alles (Hem dient, Hem gehoorzaamt, Hem eert) en je naasten 
liefhebt als jezelf.  
6. Waarom is het belangrijk dat anderen jouw licht zien schijnen (vers 16b)? (Dan 
willen zij God ook dienen en dan krijgt God de eer) 

 

 

Bezig 

Jonge kinderen: Laat ze de kleurplaat over de kaars op de kandelaar kleuren. 

            
 
 
Oudere kinderen: Maak samen een stad op een berg (van duplo of lego, van hout of 
karton, van groen of steentjes – mogelijkheden genoeg).  

- Een mal (zie hierboven) van een aantal huizen langs de straat vind je op 
www.bijbelsopvoeden.nl onder ‘Kleur- en knutselmateriaal voor kinderen’.  

- Een voorbeeld van een stad op een berg gemaakt van groen vind je op 
www.bijbelsopvoeden.nl onder ‘Bijbelse kijktafels’. 

Schrijf Mattheüs 5 vers 14 op een kaartje en plaats dit erbij. 
 
 
Alternatief (gezinsuitje): Ga naar een kaarsenmakerij en laat elk kind een kaars 
maken. Laat ze op een label Mattheüs 5 vers 14 schrijven en geef de kaarsen een 
mooi plekje in huis. 
 
Je kunt ook zelf thuis kaarsen maken. Er zijn verschillende varianten om kaarsen te 
maken in omloop. Kijk zelf op internet voor welke variant je de spullen in huis hebt. 
 
 

Besluiten 
Benadruk dat het nodig is het Licht der wereld te kennen om een licht te kunnen zijn. 
Maar we mogen het nooit omdraaien: omdat de Heere Jezus niet in mijn hart is, hoef 
ik geen licht te zijn. Iedereen die van de Bijbel weet, hoort een licht te zijn voor 
anderen.  
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