
1. Een ruit intrappen.
2. De vrede willen bewaren.
3. Uit drift iemand slaan.
4. Een klein kind helpen.
5. Films of clipjes over seks  bekijken op internet.
6. Eerlijk zijn, al weet je dat ze het niet leuk   
vinden.
7. Stiekem dingen afpakken.
8. Jaloers zijn op andermans spullen.
9. Een ander voor laten gaan bij iets leuks.
10. Helpen op de club van de kerk.
11. Komen op een plek waar met God  geen   
rekening wordt gehouden..
12. Doen wat in de Bijbel staat uit liefde voor God   
en je naaste.

Een krachtig en smaakvol mens
Marcus 9: 38-50

Welk plaatje hoort bij welke tekst? Schrijf de letter van het plaatje onder het nummer van de tekst 
en je kunt lezen waar Jezus het eerst over had, voordat hij deze regels gaf.

Zout
Zout geeft smaak. (denk aan chips, zoutjes)  
Zout heeft een reinigende werking. (bijvoorbeeld om vuile wonden te 
spoelen) 
Met zout blijven dingen langer houdbaar en kunnen ze beter bewaard 

1 .Wie de belangrijkste wil zijn, 
moet de minste van allemaal 
willen zijn en ieders dienaar

2. Wie in mijn 
naam een kind bij 

zich opneemt, 
ontvangt Mij en 

die Mij gezonden 
heeft. 

3. Wie niet tegen ons is, is voor 
ons. Wie jullie een beker water te 

drinken geeft, omdat jullie bij 
Christus horen, zal zeker beloond 

worden.

4. Verleid niemand tot zonde. 
Laat je zelf niet verleiden door 
wat je handen, voeten of ogen 

willen.

5. Zorg dat jullie het 
zout in jezelf niet 

verliezen en bewaar 
vrede onder elkaar

Kijk naar de zin achter het getal en kleur het 
getal in de �guur. Kleur alles wat met zonde van 
hand, voet of oog te maken heeft zwart.  Kleur 

alles wat met zout te maken heeft geel, of oranje.
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