
13“Julle is die sout vir die aarde. Maar as
sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer
sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word
buitekant weggegooi, en die mense vertrap
dit.14“Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad
wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word
nie; 15ook steek 'n mens nie 'n lamp op en
sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n
lampstaander, en dit gee lig vir almal in die
huis. 16Laat julle lig so voor die mense skyn,
dat hulle julle goeie werke kan sien en julle
Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Hoekom dink jy gebruik Jesus die beeld van sout en lig?
Wat wil Hy vir ons met hierdie twee beelde sê? Skryf neer wat die
kinders hier geantwoord het.

 
Dink bietjie oor die volgende vrae:

 

Waarvoor word sout alles
gebruik?
Wat is jou gunstelinge tipe
sout of spesery? 
Wat gee vir mens alles lig?
Dink aan 'n kers of
kopliggie of selfs 'n lekker
flits.

vOLGELINGE VAN jESUS, is sout en lig
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Groet mekaar met die
woorde: '' Jy is sout en lig, jy is

'n Koningskind"
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MATTEUS 5 :13 -16

KOM ONS LEESKOM ONS LEES WELKOMWELKOM

WONDERWONDER

WEGSPRINGWEGSPRING

Noem 'n paar maniere op hoe mens kan optree dat God verheerlik
word, deur ons lewens.
Is daar iemand wat jy ken vir wie jy iets kan beteken in die week wat
kom?

 
 



8. Die lig op die staander gee
vir hulle lig

10. Lig doen dit

 

WERKSAAMWERKSAAM

1.Hy moet verheerlik word'

5.Stad wat hier is, kan nie
weggesteek word nie

Vul die blokkiesraaisel in
Gebruik Matteus 5:13-16 om jou hiermee te help

2.Gooi slegte sout hier'

3.Ons is sout vir die plek

4. Plek van die Vader

6. Die mense moet die werke
sien
7. Verslaande sout is_werd nie

9. Julle is die_vir die wêreld

AS ONS LIG SKYN, WORD ONS VADER IN DIE HEMEL _________



Wanneer julle kosmaak, vra hulle om aan een
van die kossoorte te proe wat nog nie sout in het
nie.

1.

2. Proe dan aan kos wat sout in het, en vra of julle
die verskil kan proe?

3.Terwyl julle eet, verduidelik hoekom Jesus in Matt
5:13 die beeld van sout gebruik het?

4. Neem die kers, sit dit op 
'n blaker of op 'n veilige plekkie in jou kamer.

5. Hou een aand 'n donker bybelstudie kuier in die
kinders se kamer, sit eers in die donker en steek dan
'n kers aan.Beskryf hoe dit gevoel het in die donker,
en toe die kers aangesteek is.

6. Dink saam oor wat Jesus met die beeld van die lig
vir ons wil sê.

HUISGELOOFHUISGELOOF


