
 

 

 

Nr. 31 – 29 november 2020 

Hallo allemaal, 

Vandaag is het 1e adventszondag én onze 1e expeditie-zondag! 

Het evangelie (dit betekent goed nieuws) volgens Johannes is als laatste geschreven van 

de 4 evangeliën, dus na Marcus, Mattheüs en Lucas. Johannes heeft zo zijn eigen manier 

om te vertellen over Jezus.  

Het is nog heel vroeg, het is zelfs nog een beetje donker, maar Johannes is al wakker. 

Johannes gaat iets bijzonders doen, hij gaat een boek schrijven. Een boek over Jezus. 

Maar dat is best moeilijk want Jezus heeft veel dingen gezegd en gedaan. Wat moeten de 

mensen daar nu echt van weten? Hij kijkt naar buiten en denkt na. Terwijl hij naar buiten 

kijkt komt in het oosten de zon op boven de akkers. Het wordt steeds lichter en de 

donkere schaduwen in huis verdwijnen. Je kunt steeds meer zien. En dan krijgt Johannes 

een idee…  

 

  



 

 

Johannes 8: 12-19 

Jezus is het licht voor de wereld

 

Hé, wacht eens even! Jezus heeft toch ook een keer verteld over licht? Johannes legt zijn papierrol 

op tafel. Hij pakt zijn pen. En dan begint hij snel te schrijven.  

Er waren heel veel mensen en kinderen in Jeruzalem. Het Loofhuttenfeest was begonnen. Het 

Loofhuttenfeest was misschien wel het leukste feest van het jaar. In elk geval voor de kinderen. Want 

tijdens het Loofhuttenfeest maakte je een hut van takken en bladeren, en daar ging je dan ’s nachts 

ook echt in slapen. Met z’n allen. Door het bladerdak heen kon je ’s nachts zo naar de sterren en de 

maan kijken. ‘Dit is leuk, hè!’ zeiden de kinderen dan tegen elkaar. En dan vertelde hun vader of 

moeder een verhaal over vroeger. ‘Onze overoverovergrootopa’s en oma’s woonden in Egypte,’ 

zeiden ze. ‘Daar moesten ze heel hard werken. En toen ze daar eindelijk weg mochten, moesten ze 

jarenlang door de woestijn lopen voordat ze hier waren. Toen woonden ze ook in zulke hutjes. Dat 

was niet makkelijk. Maar God liet ze nooit in de steek. Hij was altijd bij ze. Dat konden de mensen elke 

nacht zien: elke nacht was er een wolk van licht boven de plek waar ze sliepen. Daar zorgde God 

voor. En als ze bang waren, hoefden ze alleen maar naar het licht te kijken, en dan wisten ze: God is 

bij ons. Hij beschermt ons.’ Jezus en zijn vrienden waren tijdens het Loofhuttenfeest ook in Jeruzalem, 

en ze sliepen ’s nachts natuurlijk ook in een zelfgemaakte hut. Overdag gingen ze naar de tempel toe 

om met de mensen te praten. Aan het eind van het feest zei Jezus tegen de grote mensen en de 

kinderen die om hem heen stonden: ‘Ik wil jullie iets vertellen. Ik ben het licht voor de wereld. Luister 

naar Mij. Leef zoals Ik jullie gezegd heb. Dan wordt je leven mooi en goed. Dan leef je niet meer in het 

donker. Dan hoor je bij het licht.’  

Een paar mannen die veel van de boeken van Mozes wisten werden heel boos. Hoorden ze het 

goed? Zei Jezus nou dat Hij het licht was? Dat kon toch niet! Alleen God is het licht voor de wereld, 

dat wisten ze zeker. Dat stond in de oude boeken. ‘God helpt mij altijd, Hij is als een licht in het 

donker.’ Dat zei David, lang geleden. En zo was het. God is het licht. Niet Jezus. Dat dachten die 

mannen. ‘Zegt U nou echt dat U het licht bent?’ Jezus is het licht voor de wereld Jezus is het licht voor 

de wereld vroeg één van de mannen. ‘Dat kunt U wel zeggen, maar hoe kunnen wij weten of dat waar 

is?’ ‘Het is echt waar,’ zei Jezus. ‘Ik ben het licht voor de wereld. Mijn Vader zegt ook dat dat zo is.’ 

‘Waar is uw vader dan?’ vroeg een andere man. ‘We zien hem nergens.’ Jezus zuchtte. Begrepen ze 

het dan echt niet? Begrepen ze niet dat God zijn Vader was? ‘Jullie weten niet wie God echt is,’ zei 

Hij. ‘Anders zouden jullie wel begrijpen dat Ik zijn Zoon ben. Ik kom bij hem vandaan en Ik ga weer 

naar Hem toe. Als je naar Mij luistert, dan zul je er ook achter komen wie God is.’  

Johannes legt zijn pen neer. Hij rekt zich uit. De zon staat al hoog aan de hemel. Hij heeft zo lang 

zitten schrijven. Gek eigenlijk, dat die mannen zo boos waren op Jezus. Dat ze het zo erg vonden 

dat Jezus zei dat God zijn Vader was. Dat was natuurlijk omdat ze niet zoveel over Jezus wisten. Ze 

wisten niet dat Jezus écht de Zoon van God is. En daarom dachten ze dat het verkeerd was dat Hij 

zoiets zei. Maar Johannes weet het zeker: wat Jezus zei was waar. Als je Jezus kent, dan is het net 

of het na een lange nacht eindelijk weer licht wordt. Alsof de zon opgaat, zodat je alles ineens 

goed kunt zien. Door Jezus ga je een klein beetje begrijpen wie God is. En hoeveel Hij van je houdt.  

Er staat in de heilige boeken meer over het licht, bedenkt Johannes. In de boeken van Mozes 

bijvoorbeeld. Ineens heeft Johannes een goed idee. Hij heeft zelf natuurlijk geen boeken in huis, 

want boeken zijn veel te duur. Maar hij weet een plek waar je de boeken van Mozes kunt lezen. In 

de synagoge. Als hij daar volgende week nou eens naartoe gaat… Dan kan hij aan de baas van de 

synagoge vragen of hij een van de boeken van Mozes mag lezen. Dat is een goed plan!

  



Om te weten  

Loofhuttenfeest 
 

Tijdens het Loofhuttenfeest of Soekat herdenken 

de joden dat ze uit Egypte en de slavernij zijn 

weggevlucht. Onder leiding van Mozes zijn ze 

door de woestijn getrokken op weg naar het 

beloofde land. 

 

Als je meer wilt weten over het Loofhuttenfeest 

kun je kijken naar het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=vxx80K03iMs&feature=emb_logo 

 

God is licht 
Denk je dat jij kunt leven zonder licht? Of ben je misschien bang in het donker? Licht is 

heel belangrijk voor ons. Zonder licht kun je in het donker niet zien en kun je je best 

bang voelen. Wist je dat wij, de dieren en planten zonder licht niet eens kunnen leven? 

Het lichtje of lampje bovenaan de pagina is ook een beeld dat je iets snapt.  

Licht is ook een beeld voor God: bij Hem is het veilig en goed. 

In deze tijd van het jaar zie je weer overal lichtjes in de huizen en op straat. Bij de 

lichtjes kun je denken aan Kerst, de komst van Jezus, het Licht voor de wereld.

Jezus is … het licht van wereld – Marcel en Lydia Zimmer 

https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs 

 

 

 

 

De Zandtovenaar 1e advent –  

https://vimeo.com/468171096 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.youtube.com/watch?v=vxx80K03iMs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs
https://vimeo.com/468171096
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartspub.com%2Fexplore%2Fdrama-clipart-film%2F&psig=AOvVaw31rMziejGnHpkbX4RdAEFt&ust=1588075792088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYpr3JiOkCFQAAAAAdAAAAABAG


Op Expeditie! 

Pak de EXPEDITIEKAART erbij! Hier komt de 1e OPDRACHT 

 

 

 

OPDRACHT 2 

Op de voorkant van de expeditie-kaart staan langs de 

randen (links en rechts) verschillende afbeeldingen. 

Door de juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, 

trek je een spoor van licht. Met kerst komen deze 

sporen van licht bij elkaar. 

Door de volgende opdrachten uit te voeren, kom je er 

achter welke 2 plaatjes je met elkaar moet verbinden. 

 

4-8 jaar: 

In de expeditie-tas zit een puzzel van 5 letters. Als je de puzzel maakt heb je de eerste afbeelding 

gevonden. 

Geef antwoord op de volgende vraag:  

Vanaf vandaag wordt er iedere zondag t/m kerst iets aangestoken in de kerk en misschien ook wel 

bij jou thuis. Er komt er iedere adventszondag 1 bij. Wat is dat? 

Zoek het plaatje op de kaart. 

Trek met een potlood of pen een lijn tussen de 2 gevonden plaatjes. 



 

8-12 jaar: 

In de expeditie-tas zit een Bijbeltekst, nl. Johannes 3:21. Welke letters vind je op de volgende 

plaatsen? 

45ste letter – 6e letter – 32ste letter – 28ste letter – 31ste letter 

Schrijf ze achter elkaar op en je hebt de 1e afbeelding gevonden 

 

Geef antwoord op de volgende vraag:  

Vanaf vandaag wordt er iedere zondag t/m kerst iets aangestoken in de kerk en misschien ook wel 

bij jou thuis. Er komt er iedere adventszondag 1 bij. Wat is dat? 

Zoek het plaatje op de kaart. 

Trek met een potlood of pen een lijn tussen de 2 plaatjes. 

 

 

 

  



 

Er brandt een klein vlammetje in m’n hart                

Het maakt alles licht en het houdt me warm      

En weet je: er is niets dat het doven kan 

Het brandt en het schijnt, 

het vlamt en verspreidt, 

Gods liefde en trouw 

Blijft altijd, bij mij en bij jou 

God is er en Hij gaat altijd met me mee 

Ook al is het pikkedonker om mij heen 

Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week (2e advent): 

God schept het licht 

 

 

Kijk voor de antwoorden van de expeditie elke maandag op Instagram 

jeugdteam.ontmoetingskerk of in de zondagsbrief van volgende week. 


