
Proefje: Laat je licht schijnen! 

Korte uitleg: 

(Experiment komt uit het boek: Fun Science That Teaches God's Word.) 

 

 

 

Thema: 

Elkaar liefhebben, je licht laten schijnen 

Bijbeltekst:  

Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die 

jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen. Mattheus 5: 16 

Benodigdheden: 

-  slaolie 

-  beker 

-  zout 

-  water 

 

Jezus heeft ons geleerd dat je elkaar moet lief hebben. Wanneer Jezus in ons hart zit, dan is hij vrij 

om zijn liefdeslicht te laten schijnen. Laten we een experiment doen om te kijken hoe dat zou 

kunnen gebeuren.  

1. Doe wat slaolie in een beker. Loop hiermee naar het raam en houdt het in het licht. De olie 

vangt het licht op en laat het glinsteren.  

2. Doe wat zout op de top van het olie. Soms voelen we ons egoïstisch en willen we een ander 

niet liefhebben. Gods liefdeslicht wordt dan gedimd in ons leven.  

3. Giet zonder het zout te raken wat water in de beker. Zorg dat het bijna de rand raakt. Het olie 

breekt en stijgt naar boven. Jezus verandert onze harten weer, zodat ze weer gaan schijnen! 

  



Objectles: De lamp zonder batterijen 

Korte uitleg: 

Een leuke en duidelijke objectles om te laten zien wat het betekent om ons licht te laten schijnen. 

In deze objectles zien we ook dat we de kracht en de vervulling van de Heilige Geest nodig 

hebben om dit licht ook echt te zijn.  

 

Bijbeltekst: 

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 

blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, 

nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie 

licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader 

in de hemel.”  (Mattheus 5: 14 - 16)  

Omschrijving: 

Wie vindt het nou weleens moeilijk om te leven zoals de Here Jezus dat wil? Ik ook! Wie weet een 

aantal dingen, die de Here Jezus fijn vindt dat we doen of misschien ook wel niet doen? Is het 

makkelijk om al deze dingen wel of niet te doen? Nee, he! Maar weet je, het fijne is dat de Here 

Jezus ons hart kent. Hij weet of wij Hem graag willen dienen. 

Moet je kijken wat ik hier heb. Een zaklantaarn! Dat is handig, want daar kan je 's avonds mooi 

mee in het donker schijnen. Je kan er 's avonds mee lezen, mee wandelen in het bos. Je kan ook 

andere mensen met de zaklantaarn helpen. Maar waarom brandt hij nu niet? Je moet hem eerst 

aandoen. De Here Jezus wil dat wij ook een zaklantaarn zijn om Zijn Licht te laten schijnen. Maar 

weet je, dan moeten wij dat ook willen. Als wij dat niet willen, dan staan wij ook niet aan. Maar als 

wij het wel willen, dan mogen wij aan gaan. 

Zullen wij de zaklantaarn aandoen? 

Hij doet het niet! Hoe kan dat nou? Er zitten geen batterijen in. Wij hebben de batterijen nodig 

om de zaklantaarn te laten schijnen. De Here Jezus weet dat wij uit onszelf niet kunnen schijnen. 

Daarom heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Net zoals de batterij kracht geeft om het licht te 

laten schijnen, zo geeft de Heilige Geest ons kracht om een licht te zijn en te leven zoals God dat 

wilt. 

Kijk, we doen de batterijen in de zaklantaarn en... hij doet het. Als wij vrienden van de Here Jezus 

worden, geeft Hij ons de Heilige Geest, die altijd in ons zal blijven. 

Nu deze zaklantaarn vol met batterijen is, blijft hij nu altijd branden? Nee, want de batterijen gaan 

op en je kan de zaklantaarn uitzetten. Bij ons gaat de batterij nooit op. De Heilige Geest wil ons 

altijd meer kracht geven, maar we kunnen ons licht wel uitzetten. Hoe kan dat? Als wij 

ongehoorzaam tegen God zijn en onze eigen dingen doen. Wat moeten we dan weer doen om 

toch weer een brandend licht te worden? 

Benodigdheden: 

- een zaklantaarn 

- batterijen 


