
 

 

 

Nr. 33 – 13 december 2020 

Hallo allemaal, 

 

Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. In de Bijbel staat licht 

voor een leven met God. Het donker staat voor het omgekeerde: een leven 

zonder God. 

Vorige week hebben we samen met Johannes gelezen dat God houdt van het 

licht, het is mooi en goed. Maar de mensen vertrouwden God niet waardoor het 

‘donker’ werd in de wereld. 

Johannes bedacht zich toen ineens dat Jesaja daar iets over had geschreven en 

sprak met Moshe af dat hij vandaag terug zou komen om het boek van Jesaja te 

lezen. 

Dus is Johannes nu weer in de synagoge bij Moshe. Hij wil het boek van Jesaja 

lezen. Jesaja was een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Een profeet is 

iemand die boodschappen van de God doorgeeft. 

Toen Jesaja leefde was het allemaal niet zo leuk. Het was rond 700 voor Christus 

en er was oorlog, ruzie en hongersnood. De mensen leefden niet meer met God 

en gingen hun eigen gang. 

Zo’n tijd noemen we ook wel een donkere tijd, niets leuks en geen lichtpuntjes 

waar je je aan vast kunt houden. 

Jesaja schreef dat het nergens licht was, het was zo donker. Maar dan maakt 

God een belofte: het zal niet altijd donker blijven, het zal stralend licht worden! 

 

Tjonge, denkt Johannes, ik vraag me af hoe dat geweest moet zijn en hij begint 

te lezen… 



 

Jesaja 9: 1-6 

Het wordt weer licht! 

 

 

‘Naar bed, Simi,’ zegt papa. Simi zucht. ‘Ik wil niet naar bed. Het is zo donker. En ik ben 

bang in het donker.’ Papa steekt een klein olielampje aan en zet het naast Simi’s slaapmatje. 

‘Is dit beter?’ vraagt hij. Simi schudt zijn hoofd. ‘Ik ben nog steeds bang.’ ‘Maar waarom 

dan?’ vraagt papa. ‘Omdat er oorlog komt!’ roept Simi. En hij kijkt ineens heel bang.  

‘Oorlog?’ vraagt papa. ‘Van wie heb 

je dat nou gehoord?’ ‘Dat zeggen de 

jongens op straat,’ zegt Simi. Hij gaat 

op zijn matje zitten, met zijn rug 

tegen de muur. Hij slaat zijn armen 

om zijn knieën. ‘Ze zeggen dat de 

soldaten van Assyrië komen, en dat 

ze dan alles gaan stelen, ook ons 

eten, en dat ze heel gemeen zijn.’ 

Papa aait Simi over zijn rug. ‘Weet je, 

Simi,’ zegt hij. ‘Het is waar, dit is een 

verdrietige tijd. We hebben niet 

zoveel te eten. En we horen elke dag 

over soldaten die ons land binnen 

willen vallen. Maar ik zal je iets 

anders vertellen. Iets heel moois. Je 

kent Jesaja toch? De profeet? 

Vandaag zag ik Jesaja. Hij stond op 

het plein voor de tempel. Hij vertelde 

dat het moeilijk gaat worden. Maar hij 

zei ook nog iets anders. 

“Het is een zware tijd, mensen,” zei 

hij. “Er gebeuren vreselijke dingen. Er 

komt oorlog en honger, de koning 

van Assyrië wil ons land aanvallen. 

Het lijkt wel alsof het licht is 

verdwenen, alsof het helemaal donker is. Het is net of het nacht is geworden in ons land, zo 

moeilijk hebben we het nu. Maar God heeft gezegd: Ik zal ervoor zal ervoor zorgen dat het 

weer goed komt. Het duurt niet lang, dan is de nacht weer voorbij. Het wordt weer licht, 

mensen. Zo licht als op een stralende zomerdag. Op de plek waar nu alles donker is, schijnt 

de zon dan weer. Er wonen nog maar weinig mensen in ons land, maar dan wordt ons volk 

weer groot. God zal ons allemaal blij maken. Goed nieuws, mensen. Er wordt binnenkort een 

kindje geboren. Een kindje dat koning zal worden. Hij zal over ons land regeren. Het wordt 

een goede koning. Weet je hoe ze Hem zullen noemen? Wijze Bestuurder, Sterke God, 

Vader voor Altijd, Koning die vrede geeft. We krijgen een goede koning die heel erg machtig 

wordt. Als hij regeert, is er nergens meer oorlog. Dan is er eindelijk vrede. De nieuwe koning 



zal lijken op onze vroegere koning David. Hij zal net zo rechtvaardig en eerlijk zijn. En hij zal 

voor altijd regeren.” Dat vertelde Jesaja vandaag, Simi.’ 

Simi glimlacht. Het is ineens net of het niet meer zo donker is. ‘Duurt het nog lang, papa?’ 

vraagt hij. ‘Voor die koning er is?’ ‘Ik hoop het niet,’ zegt papa. ‘Laten we God vragen of de 

koning snel zal komen.’  

Wow, denkt Johannes. Dat is heel bijzonder. Jesaja leefde heel lang geleden. Hij 

heeft Jezus niet gekend. Maar wat hij zei over dat het weer licht zou gaan 

worden – dat zou weleens over Jezus kunnen gaan. Jesaja had het over een 

kindje dat geboren zou worden en dat koning zou worden… Het lijkt wel of hij het 

daar over Jezus heeft. Jezus, die ervoor gezorgd heeft dat het licht weer begon 

te schijnen.

Angst zal verdwijnen – Herman Boon 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Uq6IuvWj4 

 

Namen van God – Opwekking voor kids 176 

https://www.youtube.com/watch?v=BoFT412VXNM 

 

 

 

 

 

De Zandtovenaar 3e advent –  

https://vimeo.com/468167944 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Uq6IuvWj4
https://www.youtube.com/watch?v=BoFT412VXNM
https://vimeo.com/468167944


 

Om te weten  

Koninklijke namen 
 

Waarschijnlijk heb je bij je geboorte één of twee namen gekregen, misschien zelfs 

drie! Wist je dat koning Willem-Alexander en kroonprinses Amalia maar liefst vijf 

namen hebben gekregen? Zoek hun volledige naam maar eens op.  

In Jesaja 9:5 lezen we dat er een koningskind wordt geboren en Hij krijgt vier namen 

met een heel bijzondere betekenis: 

- Wijze Bestuurder: deze koning zal grootse dingen bedenken én uitvoeren;  

- Sterke God: deze koning die verwacht wordt (Messias) is God;  

- Vader voor Altijd: Hij beschermt ons en bij Hem kun je altijd terecht;  

- Koning van de Vrede: Hij zal weer rust en herstel brengen voor het volk.  

Namen zijn in de Bijbel heel belangrijk: ze zijn niet alleen mooi, ze zeggen ook iets 

over wie die persoon is en wat hij of zij doet of zal doen.  

Als je nieuwsgierig bent geworden wat jouw naam betekent kun je dit opzoeken op 

https://www.betekenisnamen.nl  

 

Baby’s in de Bijbel 
In de Bijbel lees je veel bijzondere verhalen over de geboorte van kinderen. 

Bijvoorbeeld over Isaak. Zijn moeder Sara was al 90 jaar toen hij geboren werd. Ze 

had niet gedacht dat ze nog een kindje zou krijgen.  

Of wat denk je van Samuel? Zijn moeder had God gevraagd om een kindje en toen 

kwam hij!  

En misschien ken je Elisabeth? Zij was ook al heel oud en kreeg toch nog een zoon: 

Johannes. En haar nicht, Maria, kreeg de meest bijzondere baby: Jezus.  

Voor de geboorte van deze baby’s kregen de ouders vaak een speciale belofte over 

de baby. En terwijl een baby uit zichzelf nog niets kan doen, betekenden deze baby’s 

meteen al iets heel speciaals voor de mensen om hen heen.  

https://www.betekenisnamen.nl/


Op Expeditie! 

 

 

De antwoorden van vorige week: 

• De oplossing van de achterkant van de kaart is: LICHT 

• De oplossing van de ‘ster’-puzzel: 

 

Andere hemellichamen zijn: zon en maan 

 

We trekken de 2e lijn op de kaart tussen de zon en de maan. 

 

  

Kijk voor de antwoorden van de expeditie elke maandag op Instagram 

jeugdteam.ontmoetingskerk of in de zondagsbrief van volgende week. 



OPDRACHT 1 

Pak de EXPEDITIEKAART erbij!  

Hier komt de 3e OPDRACHT van de achterkant van de kaart. 

 

 

 

 

 

OPDRACHT 2 

Op de voorkant van de expeditie-kaart staan 

langs de randen 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 deze 

week met elkaar moet verbinden. 

 

  

Op deze expeditie-kaart is niet alles 

gelijk goed te zien. 

Houd je kaart tegen het licht van een 

lamp. Kun je zien wie er in het 

donker leven? 

Schrijf het antwoord op de stippellijn 

op de achterkant van de kaart. 



Zoek plaatje 1 

Om erachter te komen wat plaatje 1 is, heb je een Bijbel nodig of kijk je op 

https://debijbel.nl/  

Kun je zelf nog niet (zo goed) lezen, vraag dan hulp aan iemand die al wel goed 

kan lezen. 

Zoek het 23e Bijbelboek op en kijk hoe het heet. Heb je het gevonden? Dan weet je 

nu wat het 1e plaatje moet zijn. 

 

Zoek plaatje 2 

 

Los de volgende rebus op om het 2e plaatje op de expeditie-kaart te vinden 

 

 

Trek met een potlood of pen een lijn tussen de 2 plaatjes op de voorkant van de 

kaart. 

 

  

https://debijbel.nl/


 

Wist je dat je berichtjes kunt sturen met licht? Er bestaat een alfabet en dat 

heet het morse-alfabet. 

 

 

 



 

 

Een streepje is een lang lichtsignaal en een punt is een kort lichtsignaal. 

Probeer nu maar eens de volgende tekst te ontcijferen met behulp van het 

morse-alfabet. 

 

Tip 1: vergroot het beeld op de computer, zodat je goed kunt zien welke 

signalen er bedoeld worden. 

Tip 2: de streepjes onder de signaalcodes zijn het aantal letters van het woord 

  



TOT SLOT 
 

 

 

God van licht,  

In deze donkere dagen voor Kerst, lezen we uit het boek Jesaja.  

Het volk in Jesaja leeft in een donkere tijd.  

Er is weinig te eten.  

Soldaten vallen het land binnen.  

Mensen raken hun hoop, moed en blijdschap kwijt.  

Maar dan, door het donker heen, schijnt plotseling een stralend licht.  

Het is uw licht dat de mensen zien.  

Uw licht doorbreekt het donker.  

Uw licht brengt ons dicht bij het licht van Kerst.  

En dat licht maakt ons blij.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week (4e advent): 

Zacharias dankt God in een lied 

  

 *** LET OP *** 

Lees nog even verder voor het laatste nieuws van het jeugdteam!! 



KERSTCHALLENGE 

 

Doe mee met de KerstChallenge! 

Milou is als tiener op reis geweest naar Vynnyky in Oekraïne. Ze heeft daar met haar 

jeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat te bouwen. Hoewel de reis leuk en 

inspirerend was, is ze erg geschrokken van de armoede waarin kinderen leven. Het heeft 

haar erg aan het denken gezet: “Ik maak me druk om mijn eigen problemen, maar hier 

leven kinderen in armoede.” Waar is God in dit alles? 

Ze wist niet of ze nog wel in God kon geloven na alles wat ze had gezien... 

Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een klooster waar ze een kado mee kreeg 

voor eigen kerk. Het was een ikoon van Maria. Helaas was het niet in de beste staat. Het 

was in vier delen uiteengevallen en moest thuis worden gerepareerd. 

In de KerstChallenge gaan jullie als groep Milou helpen om het geheim van het ikoon te 

ontcijferen. 

Wanneer: vrijdag 18 december 2020 

Hoe laat: 20:00 uur 

Voor wie: 10-16 jaar 

Waar:  thuis 

De KerstChallenge 2020 speel je vanuit je eigen huis, maar wel samen met andere 

jongeren uit de Ontmoetingskerk. 

Het is een escaperoom spel, maar dan zonder “room”. Met elkaar proberen we binnen 

een uur de puzzels op te lossen en het geheim van het ikoon te ontdekken. 

Vanwege de coronamaatregelen spelen we dit spel vanuit huis, via Teams met elkaar. 

Het is handig als in ieder geval één van je ouders met je meedoet, maar je kunt 

natuurlijk ook met je hele gezin meespelen! 

Geef je op vóór 17 december en laat 

weten via welk e-mailadres je 

meespeelt, dan zorgen wij ervoor dat 

je een Teams-uitnodiging ontvangt. 

 

Graag tot ziens! 

Het Jeugdteam

  


