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Zaklantaarn
Matheüs 5 :16 Laat zo je licht schijnen in de wereld.
Laat een zaklantaarn zien, sluit de gordijnen en doe de zaklantaarn aan.
Hè… wat jammer, er komt geen licht uit de zaklantaarn. Hoe kan dat? Het is
echt een zaklantaarn, kijk maar, er zit een lamp in, en daar zit de knop om
hem aan en uit te zetten. Houd de lantaarn omhoog, omlaag…. niets helpt.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Is hij kapot?
Stuur het gesprek aan, de kinderen vertellen dat er een batterij in moet, pas
dan kan de zaklantaarn schijnen.
Doe een batterij in de lantaarn … Yes! Hij geeft licht!
De Here Jezus zegt: “Ik ben het licht van de wereld.” (Johannes 8 vers 12)
Hoe zagen de mensen dat Hij het licht is? Noem voorbeelden van wat Hij
deed toen Hij op aarde was. De Here Jezus zegt tegen iedereen die bij Hem
hoort: “Jij bent het licht van de wereld.” Hoe kunnen wij Zijn licht verspreiden?
We zijn gemaakt voor het doel wat God heeft met ons leven, we hebben
alles gekregen wat daarvoor nodig is. Net zoals de zaklantaarn gemaakt is als
zaklantaarn om licht te geven. Uit ons zelf lijken we op een lege zaklantaarn,
we verspreiden niet Zijn licht. Wat moest je doen om de zaklantaarn te laten
schijnen? Ja, de batterij moet erin gedaan worden, anders werkt hij niet. En
zo heeft God ons een geweldig geschenk gegeven: Zijn Heilige Geest komt in
ons wonen. (Handelingen 1:8) We ontvangen zijn kracht in ons, Hij vertelt ons
wat we moeten zeggen als we vertellen over de Here Jezus. Hij geeft ons de
woorden als we bidden in Jezus naam, en Hij verhoort ons gebed. We mogen
in Zijn naam anderen helpen, genezen, troosten, bemoedigen, zoals Jezus
dat deed. Dat valt op! Dat is een licht waardoor de verdrietige, nare dingen
(het donker) verdwijnen.
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