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Introductie
Deze week zullen we lezen over de Bergrede, dat is waarschijnlijk de aller bekendste preek die ooit gepreekt is. In Mattheüs 5-7
vertelt Jezus ons hoe we kunnen leven op een manier die de naam van God groot maakt.
Onze hoofdpunten zijn:

•
•
•
•

De zaligsprekingen (5:1-12)
Zout en licht (5:13-16)
Jezus leert ons hoe we goed kunnen leven (6-7)
De gouden regel - behandel de mensen zoals u door hen behandelt wilt worden. (7:12)

Les plan:
Lees samen de zaligsprekingen (5:1-12). Leg uit dat dit woorden van Jezus zijn. Vraag de kinderen om goed te luisteren om te
horen welke woorden er steeds herhaald worden. Help je kind om na te denken over het woord “gezegend”. Vertel hen hoe
God ons zegent en hoe Hij altijd om ons geeft omdat Hij van ons houdt, wat de omstandigheden ook zijn.
Je kunt ook met je kinderen bespreken hoe zij specifieke zaligsprekingen kunnen doen, zoals barmhartig zijn of vrede zoeken
en brengen.
Praat met hen over het zout en het licht. Leg uit dat christenen zout en licht moeten zijn. Bereid wat eten voor dat zout nodig
heeft, zoals aardappels of andere groenten. Je kunt je kind ook laten toekijken terwijl jij het eten aan het bereiden bent, en
hem wat van het eten laten proeven zonder zout, om het vervolgens ook met zout te eten. Wijs hen erop dat het zout ervoor
zorgt dat het eten lekkerder gaat smaken. En dat zout ook helpt bij het goedhouden van het eten.
Laat zien dat christenen ook vergeleken worden met licht. In een donkere kamer hebben we licht nodig om iets te kunnen zien.
Pak een zaklantaarn en leg uit dat het zal helpen om beter te kunnen zien. Verstop de zaklantaarn onder een kussen. Vraag je
kinderen of zij nu beter kunnen zien. Als ze nee zeggen, zeg dan dat dat je de zaklantaarn ergens anders neer zult leggen. Stop
de zaklantaarn nu onder een schaal. Vraag of het nu de kamer wel verlicht. Blijf de zaklantaarn verplaatsen (of laat een kind dat
doen), terwijl je uitlegt dat de zaklantaarn het het beste doet als hij zichtbaar is voor iedereen. Leg uit dat net als dat het licht
zichtbaar moet zijn, ook christenen zo moeten leven dat iedereen het licht van Christus in hen moet kunnen zien.
Praat met hen over manieren waarop wij Christus licht aan anderen kunnen zien. Denk samen na over dingen die het licht van
Christus juist niet laten zien aan anderen.
Leg uit dat Jezus ons heel veel dingen heeft verteld die we moeten die om voor Hem te leven. We moeten bidden, uitdelen aan
mensen die iets nodig hebben, vasten etc.
Het meeste van wat Jezus ons heeft onderwezen kan worden samengevat in twee regels - God liefhebben en anderen liefhebben. Bespreek manieren waarop we God lief kunnen hebben. Bespreek manieren waarop we anderen lief kunnen hebben.
Herinner de kinderen dat de tekst ook zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben en de andere wang moeten toekeren.
Bespreek manieren waarop we onze vijanden kunnen liefhebben. Herinner de kinderen dat we voor onze vijanden en de mensen die verkeerde dingen doen, moeten bidden.
Vertel dat Jezus ons vertelde om anderen te behandelen op de manier dat wij willen dat zij ons behandelen. Vraag de kinderen
of ze ooit op een manier zijn behandeld die zij niet leuk vonden. Vraag ze of ze ooit anderen hebben behandeld op een manier
die ze zelf niet leuk zouden hebben gevonden. Wijs hen erop dat we onszelf moeten vragen; zou ik zo behandeld willen
worden?
Volg deze week een leesplan om delen van de Bergrede te lezen. Als je dit klassikaal behandeld geef het leesplan dan met de
kinderen mee naar huis. Vergeet niet dat het belangrijk is om de Bijbel samen met je kinderen te lezen.
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Jezus leerde de mensen dat ze niet net
moesten doen alsof ze goed dingen deden,
maar dat ze God hun hart moesten laten
veranderen.

Hij vertelde hen zelfs dat ze aardig moesten
zijn tegen mensen die niet aardig tegen hen
deden.

Jezus leerde hen de gouden regel: Behandel
anderen op de manier dat jij behandeld wilt
worden.

Behandel anderen
zoals u wilt dat zij
u behandelen.

Het was de perfecte plek. Iedereen kon
Jezus horen en zien terwijl Hij sprak.

Op een dag liep Jezus een berg op om tegen
de mensen te spreken.

Meer en meer mensen kwamen naar jezus
om Hem te horen spreken.

Hij leerde hen dat wanneer de mensen God gehoorzamen en goed zouden doen, dit als licht zou
schijnen in de duisternis.

Hij vertelde hen over de hemel.

Hij vertelde de mensen zo te leven dat anderen
God in hun leven konden zien.

Hij vertelde de mensen dat ze als zout en licht
moesten zijn.

Hij leerde hen wat het betekende om gezegend te
zijn.

Hij leerde hen hoe ze moesten bidden, de armen
konden helpen en dat ze anderen niet moesten
veroordelen.

Jezus vertelde hen ook een aantal speciale
verhalen, die “gelijkenissen” worden genoemd.

Jezus leerde hen over hoe ze God konden volgen
en gehoorzamen.

Spelletjes en activiteiten
Smaak test
Leg verschillende soorten voedsel op een bord.
Vraag je kind om iets te proeven en te zeggen of
het zout, zoet of smakeloos is.
Vergeet niet om allergieën te checken en bij de
ouders om toestemming te vragen als je dit klassikaal doet.
Een paar ideeën; appels, crackers, brood, kaas,
chocolade.

Verstop de zaklantaarn
Pak een goede zaklantaarn en doe hem aan.
Verstop de zaklantaarn op een moeilijke plek in een
slecht verlichte kamer. Bijvoorbeeld achter een kussen of onder een schaal. Vraag de kinderen om de
zaklantaarn te vinden.
Bespreek met de kinderen dat het moeilijk is om een
licht te verstoppen in het donker. Herinner de
kinderen eraan dat we fel brandende lichtjes moeten
zijn in de wereld.

Zout tekening
Een zout tekening is echt super leuk om te
doen. Teken eerst, met lijm, figuren op een vel
papier. Strooi daarna behoorlijk wat zout en
laat het drogen. Schud daarna de losse zout
van het papier. Druppel daarna met waterverf
op het zout en kijk hoe de figuren tevoorschijn
komen.
Herinner de kinderen dat Jezus ons vertelde
om het zout van de wereld te zijn.
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Smalle en Brede poort
Kleur de smalle poorten bruin
Kleur de brede poorten rood
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Maak het patroon van
de vuurtoren af
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Zoek je weg tot aan
de top van de berg
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Schrijf oefeningen
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Eierdoos schatkist

Wat heb je nodig:
Eierdoos
Verf
‘Schatten in de hemel’ kaartjes
Eventueel: Glitters

Wat je moet doen:

Verf de eierdoos zodat het een
mooie schatkist wordt.

Kleur en decoreer de ‘schatten
in de hemel’ kaartjes.
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Knip de kaartjes uit en
plaats ze in je schatkist.
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Geef aan
de armen

Heb anderen lief

Vergeef elkaar

Loop een extra
mijl mee

‘schatten in de hemel’ kaartjes

U bent als zout voor de wereld.
Mattheüs 5:13
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U bent het licht van de wereld.
Mattheüs 5:14
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Worship
Recommend worship songs. Not produced by Trueway Kids.
YouTube Videos to be used for personal use only.

The Beatitudes
https://youtu.be/kzpO4GVZ6Bw

Salt and Light
https://youtu.be/ftUXYsamDo8
Golden Rule
https://youtu.be/jio0NrIpEkc

Gebed
Bedank God omdat Hij ons dingen leert door de Bijbel.
Vraag Hem om jou te helpen voor Hem te schijnen en Zijn woorden te gehoorzamen.

Volgende week
De wijze en de dwaze bouwer
27 Maart 2020
If you haven’t already done so, sign
up to receive future lesson by email.
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© 2020 truewaykids.com

