
Zout & Licht 
Gezinsmoment (4-16 jaar) 

 
 

Serie: Zomer – zaligsprekingen 
Deel 3 

 

De Heere Jezus heeft acht zaligsprekingen uitgesproken.  
Hij heeft acht karaktereigenschappen  

van ware christenen genoemd.  
Een Bijbelverklaarder noemt ze ‘acht wegwijzers naar de zaligheid’. 

Ze leren hoe je het zout van de aarde  
en het licht van de wereld bent.  

 
 

Voorbereiding 
Maak van tevoren kleine gehaktballetjes: voor iedereen een gehaktballetje zonder 
zout en een gehaktballetje die op smaak gebracht is met zout. 
 
 

Binnenkomer 
- Laat kinderen de kracht van licht ervaren. Ga met ze naar een donkere ruimte of in 
het donker naar buiten en laat ze ervaren hoe belangrijk licht is: om de weg te weten, 
om gevaar te zien en dergelijke. 
- Ga daarna om tafel zitten om gezellig iets te drinken. Haal de gehaktballetjes 
tevoorschijn. Moedig de kinderen aan om goed te proeven. Geef eerst het 
gehaktballetje zonder zout. Als de kinderen geen opmerkingen maken, benadruk dan 
zelf dat je deze een beetje flauw vindt / weinig smaak. Geef iedereen daarna het 
gehaktballetje met zout.  
 
 

Bespreken 
- Vraag de kinderen: waarom gebruiken we zout? (Om het eten op smaak te 
brengen. Zout bewaart ook voor bederf) 
- Vraag de kinderen: waarom is licht belangrijk? (Om te zien waar je loopt of heen 
moet, om gevaar te zien en de goede weg) 
 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Mattheüs 5:13-16.  

 
   

Bespreken 
 - Wat heeft de Heere Jezus in de twaalf verzen voor dit Bijbelgedeelte verteld? 
(Waaraan Zijn kinderen hier op aarde te herkennen zijn. Hoe de mensen leven die 
echt gelukkig zijn.) 
 



- Wat hebben de acht zaligsprekingen te maken met wat de Heere Jezus nu in deze 
verzen zegt? (De acht zaligsprekingen leren hoe iemand het zout van de aarde en 
het licht van de wereld kan zijn. Mensen die hemels leven op aarde zijn zout en licht 
voor de wereld) 
 
- Waarvoor is er zout? (Om het eten op smaak te brengen en te bewaren voor 
bederf).  
 
- Waarom worden Gods kinderen het zout van de aarde genoemd? (Zie 
kanttekening: zij maken andere mensen aangenaam voor God door hen de weg naar 
Hem te wijzen en ze bewaren hen voor het verderf). 
 
- Waarvoor is er licht? (Om de goede weg in het donker te weten en veilig te lopen) 
 
- Waarom worden Gods kinderen het licht van de wereld genoemd? (Zie 
kanttekening: om andere mensen te verlichten door Gods Woord als een lamp te 
laten schijnen en hen de goede weg door het leven te wijzen). 
 
- Hoe kun je zelf in deze vakantie zout voor de aarde en licht voor de wereld zijn? 
(Als je door de Heere Jezus leeft zoals Hij in de acht zaligsprekingen heeft gezegd. 
Leef zoals de Heere in Zijn Woord zegt. Dan wijs je anderen op God. Als je beseft 
wie je zelf bent (armen van geest, treurenden), heb je de Heere nodig. Dan ben je 
naar andere mensen zachtmoedig, barmhartig, vreedzaam.  
Dat is niet gemakkelijk. Misschien word je uitgescholden. Maar het is niet belangrijk 
wat andere mensen of kinderen van je zeggen. Het gaat erom wat God van je zegt. 
En als Hij je zalig spreekt, is alles goed) 
 
 

  Besluiten 

- Laat jongere kinderen de kleurplaat Zout & Licht van 
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen kleuren. 
- Laat oudere kinderen de Bijbelteksten uitwerken door middel van handletteren of 
door middel van een Bijbelse kijktafel (zie bovengenoemde website voor een 
uitwerking van de ideeën hieronder). 
 

         
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen

