BRANDEND LICHT
Doel
Ontdekken welke verschillende elementen nodig zijn in je leven om Gods licht door je
heen te laten schijnen.
Doelgroep
Kinderen en jongeren
Tijd
45 – 60 minuten
Materiaal
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Een aansteker of lucifers
Een lont
Een kaars zonder lont
Een groot, helder glas
Een complete kaars
Een olielamp en olie
Een goede ondergrond waar je de spullen op kunt laten branden

Introductie
Laat een kaars zien. Kom alvast in gesprek en kijk bij welke opmerkingen je straks kunt
aansluiten in je verhaal. Waar denken ze aan bij een kaars? Waar gebruik je kaarsen voor?
Hoe vinden ze het als er kaarsen aan staan? Wat geeft een kaars? (warmte, licht, gezelligheid,
bescherming tegen ongedierte).
Stap 1. Voeding
Laat een lont zien en laat die aansteken. Wat gebeurt er? Hoe komt dat? Wat ontbreekt er?
Laat de groep reageren. Vertel dat een vlam voeding nodig heeft om te kunnen branden
(kaarsvet, hout, etc). Hetzelfde geldt voor ons. Welke voeding hebben wij nodig? Vat de
antwoorden samen, of vul aan, tot twee categorieën: eten/drinken en geestelijke voeding:
Bijbel lezen en bidden. Waarom hebben we dat nodig?
Stap 2. De bron
Laat een kaars zien waar je de lont uit hebt gehaald. Vraag wat er gebeurt als je hem zou
willen aansteken. Wat gaat er mis? Laat de groep reageren. Leg uit dat de lont ervoor zorgt
dat het kaarsvet of de olie kan branden. Zonder deze bron gebeurt er niets! Zo is het ook in
ons leven. Wie is onze bron? Waarom heb je God nodig?

Stap 3. De keuze
Laat een complete kaars zien, maar steek hem niet aan. Wat gaat er mis? Laat ze reageren.
Alle ingrediënten zijn aanwezig, maar je moet wel de keuze maken om het licht aan te steken.
Datzelfde geldt voor ons. God geeft alles wat we nodig hebben, maar we hebben de keuze of
we licht willen zijn in deze wereld. Lees met elkaar Mattheüs 5:14-16. Waarom is het
belangrijk dat we ons licht laten schijnen in deze wereld (vers 16)? Hoe kun je dat doen? Waar
kies jij voor?
Stap 4. De Heilige Geest
Zet een kaars neer en steek hem aan. Zet er dan een glas overheen, zodat er geen lucht meer
bij kan komen. Wat gebeurt er? Dit kan een tijdje duren, dus zorg ervoor dat je niet een te
groot glas gebruikt. Leg uit dat een vlam naast een bron en voeding ook zuurstof nodig heeft
om te kunnen blijven branden. In ons leven kun je dit vergelijken met de Heilige Geest. Maak
de koppeling naar het verhaal van de wijze en de dwaze maagden (Mattheüs 25:1-13). Of naar
Genesis 2:7, waar God de levensadem inblies bij Adam. Hoe kun je zorgen dat je gevuld blijft
met de Heilige Geest? Op welke manieren kun je de werking van de Heilige Geest in je leven
afremmen of tegenwerken? Verduidelijk dit aan de hand van voorbeelden uit je eigen leven en
met situaties die herkenbaar zijn voor de kinderen/jongeren in jouw groep.
Stap 5. Het licht
Laat een brandende kaars zien die alle ruimte en materialen heeft om goed te branden. Gaat
er nu iets mis? Laat ze reageren. Leg uit dat het ook zo met onze levens is. We hebben alle
besproken elementen nodig in ons leven om Gods licht te kunnen verspreiden. Waar we
komen, ervaren mensen warmte en licht en zien mensen iets van wie God is. Hoe mooi is dat!
Opmerking
Eventueel kun je nog iets meer uitleggen over licht. Je kunt er Genesis 1:3 bij pakken, waar
God het licht schiep. Duisternis is in feite niets, het is alleen de afwezigheid van licht. Licht
verdrijft de duisternis en licht ‘overwint’ de duisternis. Dit kun je verduidelijken met het
voorbeeld van de kast. Als je de deur van een donkere kast opent, valt er geen duisternis naar
buiten, waardoor jij opeens in het donker staat. Nee, het licht van buiten komt de kast binnen,
het licht verdrijft de duisternis.

