Kinder Woord Dienst van Oase
Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal,
Ze verschijnen ook op de Oase website.
Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Licht en Zout

Navertelling Matteüs 5,13-16
Zout en Licht
Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Jullie zijn het zout van deze
wereld”. De leerlingen keken elkaar verbaasd aan. Wat was dat
nou voor vreemde uitspraak? Jezus ging verder: "Zout maakt dat
eten lekkerder smaakt. En dat het veel langer goed blijft. Maar
als zout niet meer zout smaakt, dan kan niemand er opnieuw
zout van maken. Dan heb je er niets meer aan, en gooi het weg.

Jullie zijn het goede in deze wereld, Ik noem jullie het licht in de
wereld. Een toren die overal bovenuit steekt ziet iedereen, je kan
hem niet verstoppen. En dat willen we ook niet. Net zo als we
geen lampje aanzetten om het vervolgens onder een berg kleren
te verstoppen. Nee, je zorgt dat het licht geeft zodat iedereen bij
dat licht beter kan zien.
Zo moeten jullie een licht zijn en schijnen voor anderen. Dan kan
iedereen zien dat jullie, doordat Ik jullie help, heel veel goede
dingen doen. En zo eer je God en maak je God blij.”
Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Vandaag lezen we uit de Bergrede. In dit deel wordt veel over zout gesproken.
Zout was in de tijd van Jezus zeer waardevol. Het was één van de beste manieren om
je eten langer houdbaar te houden, om je eten meer smaak te geven, maar het werd
ook gebruikt als ruilmiddel (lees: geld). In deze tijd was zout dus veel belangrijker en
waardevoller dan dat zout nu is.
Voor licht geldt hetzelfde. Tegenwoordig is licht maken geen probleem meer maar
vroeger was dat anders.

Gebed om je licht te laten schijnen

Goede God,
wilt U de kinderen en de grote mensen helpen,
die hun licht niet laten schijnen,
omdat ze liever niet gezien willen worden.
Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is!
Laten we iets van ons zelf laten zien
en onze talenten gebruiken,
en niet bang zijn om in het licht te staan.
Wilt U ons daarbij helpen?
Amen.

Gesprek met de kinderen
Nadat u het verhaal gelezen hebt stelt u eerst een paar vragen aan de kinderen.
Hoe vinden ze het om met zout vergeleken te worden?
Wat vinden ze ervan dat ze met een lamp worden vergeleken?
Zien ze het als iets positiefs, iets moois, of juist niet?

Daarna haalt u de zaklamp onder de stapel kleding vandaan. Hadden de kinderen hem gezien? Heb je
zo iets aan een zaklamp?

Schijn dan met de zaklamp op de buik van elk kind.
Wanneer u de zaklamp op een kind richt vraagt u aan de groep:
Wie zie je? (De kinderen noemen de naam van het kind)
U vraagt aan het kind waarop de zaklantaarn schijnt: Wat kan jij heel goed?
Nadat het kind deze vraag beantwoord heeft vraagt u; Hoe ga jij deze week deze kwaliteit (wa t jij
goed kan) van jou inzetten?
(Bijvoorbeeld: Een kind antwoord: ‘ik kan goed rekenen’ – u vraagt: ‘wie ga jij deze week helpen met
rekenen?’
‘Ik kan goed voetballen’ – ‘Wie ga jij deze week helpen om wat jij weet van voetballen aan andere
kinderen te laten zien’)
Elk kind komt aan de beurt.
Vraag de kinderen tot slot hoe het voelt om met je talent, dat waar je goed in bent, in de spotlight te
staan.
Ga daarna met de kinderen verder met zout proeven.

Hoe smaakt zout?
Proeven
Neem zoutloos brood of zoutloze chips mee. Laat de kinderen van het zoutloze brood proeven en
geef hen daarna een stukje gewoon brood.
U kunt ook een reep chocolade meenemen en een reep chocolade met zeezout. Proef gewoon zout
en Himalya zout.
Praat daarna met elkaar eens door over het verschil in smaak.
Je bent een kind waar pit in zit!
Nodig: busje zout (liefst wat grof zeezout).
Strooi een paar korrels zout op de hand van ieder kind en vraag, als iedereen zout heeft, dit met een
natte vinger te proeven.
Geef daarna elkaar de hand en zeg met elkaar: ‘Ik ben een kind waar pit in zit’.
Vraag de kinderen tot slot waaraan we dat kunnen zien.

De zaklantaarn
Er waren eens twee honden die liepen 's avonds over straat.
Een grote zwarte en een kleine bruine.
Het was laat en het begon te regenen en toen ze bij een pakhuis een luikje zagen
openstaan sprongen ze daar naar binnen.
Het was binnen stikdonker en ze struikelden telkens over een emmer, over elkaar
en over allerlei balken die daar op de grond lagen.

Toen opeens schrokken ze zich allebei wild. Er was enorm veel licht. Er lag daar
een zaklantaarn op de grond en de grote zwarte hond had met zijn poot precies op
het knopje gedrukt. Hij jankte van schrik.
Maar de bruine zei: ‘He, wat is dat nou, dat is licht dat kunnen we mooi gebruiken’.
‘Waarvoor dan?’ vroeg de grote zwarte.
‘Nou om te kijken’, zei de kleine bruine.
De grote zwarte keek recht in de lamp. Het was een fel licht en hij werd er bijna
door verblind. ‘Ik zie niets’, zei hij.
‘Nee, niet zo’, zei de kleine bruine.
‘Het is om licht te geven aan al die dingen waar we nu al die tijd al over vallen’.
De grote zwarte duwde nu met zijn poot de omgevallen emmer over de lamp heen.
‘Is het zo goed?’ vroeg hij, ‘zo is het toch mooi licht binnen in die emmer?’
‘Dat zal wel’, zei die kleine bruine, ‘maar zo heeft niemand er iets aan. Je begrijpt
het ook nooit. Nou zitten we weer in het donker’.
Hij trapte de emmer weg, nam de lamp in zijn bek en scheen zo in het rond. Nu
konden ze zien waar ze waren, ze zagen de balken waar ze over gevallen waren en kisten die
stonden opgestapeld, maar daarnaast, wat was dat?
De kleine bruine liet van schrik de lamp uit zijn bek vallen.
Zat daar een groot griezelig mens dat hen wou pakken?
De kleine bruine wilde gauw de lamp weer oppakken, maar de grote zwarte zei:
‘Niet doen’, en duwde de lamp weer onder de emmer.
‘Maar ik moet toch zien wat daar is’, zei de bruine.
‘Nee, zei de zwarte, het is vast iets griezeligs, je kan beter niet schijnen dan hoef
je het ook niet te zien. En als je iets niet ziet, hoef je niet meer zo te geloven dat het
er is. Trouwens als je niet schijnt ziet niemand ons ook zitten. Laten we doen alsof
we er niet zijn!’
‘Je bent bang,’ zei de kleine bruine, ‘jij wilt jezelf voor de gek houden, door niet
te kijken. En je wilt er niet zijn maar je bent er toch. Een lamp is om mee te schijnen.
Ook als het niet leuk is wat je te zien krijgt’.

Zo nam die kleine bruine hond de lamp weer op en scheen.
Nou was daar helemaal geen griezelige man, alleen maar twee zakken zand die ze
hadden aangezien voor een man en ze moesten er alle twee hard om lachen. Maar
het belangrijkste was toch maar dat dat kleine hondje gedurfd had dat licht te
gebruiken ook als er iets griezeligs was geweest.

Jezus vertelde zijn verhalen ook om iets te laten zien, zijn verhalen zijn een soort
zaklantaarns, je kan ze gebruiken om te zien hoe je kan leven. Maar nu zijn er mensen
die alleen maar tegen zo'n verhaal aan kijken, mensen die alleen maar naar het verhaal
luisteren en er niets mee doen. Die zijn net zo als die zwarte hond, die eerst alleen
maar in de lamp keek en zo kan je niets zien.
Er zijn ook mensen die het verhaal voor zichzelf willen houden en wegstoppen,
want ze zijn eigenlijk bang om om zich heen te kijken. Er is zoveel om ze heen dat
ze griezelig vinden, ze zien zoveel dingen die verschrikkelijk zijn dat ze maar liever
niet meer kijken. Zij zijn net als de grote zwarte hond als die maar liever de lamp
wegstopt onder een emmer, als hij maar liever in het donker wil blijven.
Maar dit soort verhalen zijn het fijnst voor mensen die die verhalen kunnen
gebruiken als een soort lantaarn om te kijken hoe het werkelijk is.

Iets voor een ander doen…

Wij maken een kaart voor bij de geschenken.

Jullie zijn het zout van deze wereld,
Jullie moeten een licht zijn en schijnen voor een ander.

De kinderen die mee deden
in de Kinder Woord Dienst
van de Oase Viering
op zaterdag avond
maakten deze kaart voor U.
Veel plezier met uw
Voedsel Pakket.
Laat je licht schijnen voor een ander.

Ideetje voor thuis.
Laat volgende keer met een foto zien
(stuur ‘m in naar Mijn Oase Facebook pagina)
wat je gemaakt hebt.

