
Zondag 31 januari: Zo groot was Gods liefde voor de mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donker en licht  

Nikodemus werkt in de tempel. Hij weet alles van 

de heilige boeken van God. De meeste mensen die 

in de tempel werken moeten niks van Jezus weten, 

maar Nikodemus wel. Hij is nieuwsgierig. Jezus legt 

hem van alles uit en Nikodemus begint te begrijpen 

wie Jezus is en wat Hij hier komt doen. Maar Jezus 

ziet dat hij nog steeds vragen heeft. Daarom legt Hij 

het nog één keer uit. En dat doet Hij met een 

verhaal.  

Jezus vertelt hoe God rondkijkt op zijn mooie 

wereld. Wat houdt God veel van alle mensen die er 

wonen! Toch kijkt God niet blij, Hij is verdrietig. 

Overal op aarde lijkt het wel donker te zijn. Het is er 

natuurlijk niet écht donker. De zon schijnt nog 

steeds als het dag is en de maan en de sterren 

stralen in de nacht, maar het vóelt wel donker in de 

wereld. Dat komt doordat er zoveel verkeerde 

dingen gebeuren.  

De mensen leven niet goed. Ze doen de mensen om 

zich heen pijn en dat maakt God verdrietig. Maar 

zelfs al maken de mensen God verdrietig,  

 

 

 

 

God wil ze toch redden. Zoveel houdt Hij van ze. Hij 

wil ze redden van het donker en van alle nare 

dingen in de wereld. Hij moet de mensen laten zien 

hoe mooi het licht is, zodat ze bij het donker 

weggaan.  

Daarom bedenkt God een plan. Hij kan maar één 

plan bedenken dat de mensen nog kan redden: zijn 

enige Kind naar de wereld sturen. Zijn Zoon van wie 

hij zoveel houdt. Zijn naam is Jezus. In Jezus is geen 

donker, Hij is helemaal licht! Door Hem zullen de 

mensen weer van het licht gaan houden.  

God weet dat het heel moeilijk wordt voor Jezus om 

naar de wereld te gaan. Niet iedereen zal blij zijn 

dat Jezus komt. Want in het licht van Jezus zien de 

mensen dat het donker ook in hen zit. En sommige 

mensen willen dat niet zien. Ze vluchten voor Jezus 

weg of ze worden boos op Hem. Ze proberen Hem 

zelfs dood te maken! Ze hangen Jezus hoog aan een 

kruis en Jezus gaat ook echt dood. Dat is heel 

verdrietig. Zo verdrietig als het allerdonkerste 

donker. 

 

 

 

 

Maar, zelfs het allerdonkerste donker kan het niet 

van het licht winnen. Jezus’ licht is zo sterk – het is 

zelfs sterker dan de dood.  

Jezus staat op uit de dood. Hij leeft weer! Hij gaat 

weer terug naar God, naar zijn Vader in de hemel. 

En gelukkig rennen niet alle mensen op de wereld 

weg van het licht. Veel mensen zijn juist op zoek 

naar het licht.  

Kijk, zie je die mensen daar? Ze komen uit het 

donker. Ze lopen naar het licht. Ze komen naar 

Jezus toe. Ze weten dat ze zich niet voor het licht 

hoeven te verstoppen. Ze geloven in Jezus. Ze 

willen leren hoe ze goed kunnen leven en trouw zijn 

aan Hem. Ze kiezen voor het licht. Die mensen 

mogen altijd bij Jezus blijven. Zelfs als die mensen 

op een dag sterven, mag dat. Want dan mogen ze in 

de hemel gaan wonen, bij Jezus. Want Gods Licht is 

veel sterker dan het donker!  

Het verhaal is afgelopen. Nu snapt Nikodemus 

beter wie Jezus is. En wat denk je wat hij gaat 

kiezen? Kiest hij voor het licht en Jezus? Of blijft hij 

in het donker? 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



God bewaart jou in zijn hart.  

Het recept voor zoutdeeg is heel eenvoudig en gaat volgens de 2 – 1 – 1-verdeling, je kan hiervoor een 
kopje gebruiken of een bepaalde hoeveelheid. Om zoutdeeg te maken heb je de volgende ingrediënten 
nodig: 
2 kopjes (500 gram) witte bloem (geen zelfrijzend meel) 
1 kopje (250 gram) zout 
1 kopje (250 ml) water 
1 eetlepel olie 
Als je alles hebt afgemeten begin je met de droge ingrediënten. Als eerste giet je de bloem in een bak. 
Eventueel kun je het eerst zeven zodat het goed los is. Vervolgens meng je dit met een kopje zout. 
Daarna maak je een kuiltje in het midden en giet je het water en olie erin en meng je het door elkaar. 
Het beste kun je dit gewoon doen met je handen totdat je een fijne consistentie hebt. Is het deeg te nat 
en kleverig, voeg je nog wat extra bloem toe en is het te droog, wat extra water. En klaar is je 
brooddeeg. Je kunt het nog kleuren met wat voedingskleurstof of plakkaatverf. 
 
In plaats van het beetje beigeachtige zoutdeeg kun je ook heel eenvoudig spierwit zoutdeeg maken. 
Ook hiervoor gebruik je over het algemeen huis-, tuin- en keukenartikelen. De ingrediënten zijn: 
1/2 kopje (100 gram) maïzena 
1 kop (200 gram) baking soda  /zuiveringszout 
3/4 kopje (175 mL) water 
Voor de bereiding van dit zoutdeeg gebruik je verhitting. In de pan roer je alle 
ingrediënten door elkaar. Vervolgens verwarm je het mengsel op middellaag vuur terwijl 
je de hele tijd blijft roeren. Zodra er een stevige constructie  
ontstaat kun je het laten afkoelen en is het klaar voor gebruik.  
 
Zoutdeeg bakken of lucht drogen 
Voor het bakken verwarm je de oven voor op 100 graden. Voordat je de creaties in de oven doet 
kun je hier nog wat olie overheen strijken voor een glanzend kleurtje. Je gaat het niet echt 
bakken, maar vooral laten drogen. Dit kan wel zo’n 1 tot 3 uur duren, afhankelijk van de dikte. Na 
het bakken nog een uur laten afkoelen in de oven. 
Als je liever niet wilt bakken kun je het zoutdeeg ook laten drogen in de lucht. Bijvoorbeeld door 
het kunstwerk bovenop de verwarming te leggen. Heel koud is het niet, maar koud genoeg om 
hem aan te hebben staan. 
 
 

(bewerkt met spraypaint) 

https://www.mamaliefde.nl/baking-soda-toepassingen-waar-koop-je-zuiveringszout/


 

         God houdt je in zijn Hand 
 
 

 

 

 


