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Maikel ligt op bed.
In zijn kamer is het donker.
Gelukkig brandt er licht op
de gang. Dat is fijn.
Hij gaat gauw slapen.
En wat doet hij als hij
wakker wordt?
Snel de gordijnen open.
Want buiten is het licht.
Waar komt het licht vandaan?

God heeft het licht gemaakt.
In het begin was er niets.
Alleen God was er. Hij is er altijd geweest.
God heeft de aarde gemaakt.
Op de aarde was het donker.
Maar God zei: ‘licht’!
En… er kwam licht.
God heeft nog meer gemaakt. Ja, alles.
Bomen, bloemen, dieren en ook de mens.

God heeft leven op aarde gegeven.

En alles wat God gemaakt had was goed.
Want God is goed.

Maar, de dood? Waar komt die dan vandaan?

De dood is heel erg.
Het komt door de zonde van de eerste mensen.
Zonde is niet luisteren naar God.
Het is liegen, stelen en schelden.
Het is zeggen: God is niet belangrijk.
Het is doen wat je zelf wil.
Het is denken: God bestaat niet.
Maar dat is een verkeerde weg.

Met de dood valt niet te spotten.
Helaas gebeurt dat wel.

Bijvoorbeeld tijdens Halloween .
Dat is een feest van de duisternis.
Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet.
Want de dood staat centraal.
En daar moet je geen spelletje van maken.

Maar gelukkig!
God heeft juist een boodschap van
licht en leven!
Hij gaf Zijn Zoon. Jezus is Zijn Naam.
Jezus heeft gezegd:
‘Ik ben het

Licht van de wereld’.
Leven’.

‘Ik ben de opstanding en het

Jezus is gekomen voor zondige mensen en
kinderen.

Jezus maakt mensen weer gelukkig.

Want iedereen die in Hem gelooft ontvangt
licht en leven.
En dan is de dood niet erg.
Omdat je dan naar God toe gaat.
En altijd bij God mag zijn.
Daar is het goed. Daar is het nooit donker.
Daar is geen dood, verdriet en pijn.
Daar doet niemand meer iets verkeerd.
Daar is licht, vrede en liefde.

Zoek Jezus. Want Wie Jezus vindt,
vindt het Leven!

Waar kan je Jezus zoeken? In de Bijbel, het
boek van God. Of op de kinderclub waar over
Jezus wordt verteld.

Welkom!

