56. Wat te doen?
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Matteüs 5:16.




In sprookjes krijgen mensen soms drie wensen. Wat voor dingen wensen ze dan
bijvoorbeeld?
Maken deze wensen hen gelukkig? Waarom wel of waarom niet? Wat denk jij dat de meeste
mensen wensen om hen gelukkig te maken?
Waarvan word jij echt gelukkig, denk je? Kun je drie dingen noemen?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Jezus was begonnen om mensen te vertellen over God. Hij genas mensen die ziek waren. Al snel
begonnen velen Hem te volgen, zoveel dat ze niet eens in een gebouw zouden passen. Jezus zocht
dus buiten een ruime plek waar iedereen Hem kon zien en horen. Daarna vertelde Hij hun het goede
nieuws over Gods koninkrijk.
Lees nu samen Matteüs 5:3-16.

Wat er daarna gebeurde…
Jezus leerde de mensen veel meer dingen over Gods koninkrijk en hoe ze op Gods manier moesten
leven. Je kunt er meer over lezen in Matteüs 5:17-48.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 78 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Onderwijzen Jezus was ongeveer dertig jaar toen Hij de mensen begon te onderwijzen over
God. Men kende Hem als ‘rabbi’, een soort godsdienstleraar. Wanneer Hij ging zitten, was dat
een teken dat Hij wat belangrijks zou gaan vertellen.
Zegenen of gezegend Het woord ‘zegenen’ betekent: ‘gelukkig maken’. ‘Gezegend zijn’
betekent ‘gelukkig zijn’.

Gods koninkrijk Jezus’ belangrijkste boodschap was dat Gods koninkrijk was gekomen. Hij
bedoelde niet dat er een nieuw land ontstaan was, maar dat Hij was gekomen om de mensen
te laten zien om op Gods manier te leven. Ze mochten aan God denken als hun Koning. God
staat aan de kant van de armen, de verwaarloosden, de ongelukkigen, de behoeftigen,
degenen met minder mogelijkheden en de mensen die lijden. Gods koninkrijk wordt gebouwd
voor en door deze mensen. Het is een heel ander koninkrijk dan de koninkrijken die vaak
gebouwd zijn door macht en geld.
Lamp Zonder stroom en met maar kleine raampjes in huis moesten lampen licht brengen. Ze
werden gemaakt van gebakken klei en gevuld met olijfolie. De lont was van vlas of een lap
stof. De lont stak uit een tuit van de lamp zodat één kant in de olie stak en de andere kant
aangestoken werd. Deze lampen rookten nogal en gaven niet veel licht, dus het was extra
belangrijk dat ze op een plek stonden waar ze de hele kamer konden verlichten.
Zout Hier kon je makkelijk aan komen; op de stranden van de Dode Zee lag genoeg, omdat er
heel veel zout in dat water zit. Het werd gebruikt om eten langer te kunnen bewaren (verse vis
werd bijvoorbeeld bedekt met een dikke laag zout tegen het rotten) en om eten op smaak te
brengen.

Probeer het uit
Probeer deze experimenten uit om te zien wat Jezus bedoelde toen Hij zijn volgelingen erop aansprak
om ‘het licht van de wereld’ te zijn. Doe de proefjes samen met een volwassene en wees verstandig
wanneer je lucifers gebruikt.
Experiment 1
Dit heb je nodig:





Een vuurvaste kom
Een kaarsenstandaard
Een kaars
Een aansteker of lucifers

Steek een kaars aan en zet de kom over de kaars. Nu kun je het licht niet zien.
Wacht een paar minuten voordat je de kom weghaalt.
De kaars verbruikt alle zuurstof waarna de vlam uitgaat.
(Als je een glazen kom gebruikt, kun je dit zien gebeuren.)

De kaars had helemaal geen nut onder die kom; je zag niks van het licht.
Dus wat zei Jezus hierover tegen zijn volgelingen?
Experiment 2
Dit heb je nodig:





Een kaarsenstandaard
Een kaars
Een aansteker of lucifers
Een spiegel

Steek de kaars aan en zet de spiegel er achter.
Nu zie je twee vlammen en wordt het licht dubbel zo veel.
Dus wat zei Jezus hierover tegen zijn volgelingen?

Praten met God
Ben je blij met alles dat God doet voor jou? Vertel Hem wat jou blij maakt en bedank God daarvoor.

