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Hallo allemaal, 

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in 

tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt 

nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van 

de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor 

kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt 

uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1). 

Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het steeds over het licht: 1e advent: Jezus zegt in 

Johannes 8 dat Hij het licht voor de wereld is. Jezus kan dit zeggen, omdat Hij als Gods Zoon weet 

waar het licht vandaan komt: van God. 2e advent: Het eerste dat God heeft gemaakt is het licht. God 

houdt van het licht, Hij vindt het mooi en goed. Maar de mensen vertrouwden God niet, daardoor 

werd het donker in de wereld. 3e advent: Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. Licht 

staat voor een leven met God. Het donker staat voor een leven zonder God, en voor het verdriet en 

de pijn dat dat tot gevolg heeft. In Jesaja 9 lezen we dat Gods volk in het donker leeft. Maar God 

belooft dat Hij hen zal helpen: ze zullen ‘een stralend licht zien’. 4e advent: Kort voor Jezus’ geboorte 

laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de 

mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied 

over Gods trouw en roept hij de mensen op om te vertrouwen op ‘het hemelse licht’ 

Het Jeugdteam 

 



 

 



Expeditie Lichtspoor 
De oplossingen van vorige week zijn: 

o De voorzijde van de kaart is het 23ste bijbelboek:  Jesaja 
o Het antwoord van de rebus:  Een baby met een kroon 
o De opdracht aan de achterkant (opdracht 3) is: mensen 
o De oplossing van morsepuzzel:   Een jonge vrouw zal een zoon krijgen en 

hij zal Immanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is met ons 
 
Op de voorkant van de expeditiekaart staan langs de randen verschillende afbeeldingen. Door de 

juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, trekken de kinderen een spoor van licht. Met Kerst 

komen deze sporen van licht bij elkaar. Door onderstaande opdrachten ontdekken de kinderen welke 

twee afbeeldingen ze met elkaar moeten verbinden.  

Wat Heb je deze week nodig? 

Per kind:   En Verder 

- de expeditiekaart  - acht velletjes papier 

- een pen of een potlood - een stift 

Opdracht 1 
Vooraf:  Schrijf op de acht velletjes papier de acht volgende namen:  

   Adam, Abraham, Jozef, Zacharias, Eva, Sara, Maria en Elisabet. 

Aan de slag: 

• Leg de briefjes met de namen van de vier vrouwen zichtbaar voor 

de kinderen neer. 

• Geef hun de briefjes met de namen Adam, Jozef en Abraham. 

• Lukt het de kinderen de namen van deze mannen bij de juiste 

vrouwen te plaatsen? 

• Er ontbreekt nog één briefje. Weten de kinderen welke naam er ontbreekt?  

 

Wat is je oplossing: ______________ 

 

Opdracht 2 
Aan de slag: 

• Welk kerstliedje wil jij graag zingen? 

• Zing het liedje samen. 

• Wat vindt je van de melodie? 

• Wat heb je nodig om een melodie op te schrijven?  

 

Oplossing: _________ 

 

 

De kinderen trekken met een pen of een potlood een lijn tussen de antwoorden. De 

oplossing van deze opdrachten lees je vanaf maandag op Instagram of in de volgende 

kinderzondagsbrief 

  



Projecteren met licht 
Zacharias zegt in zijn lied dat het hemelse licht dat schijnt ons de 

weg zal wijzen naar vrede. Waar wijst het licht op de muur naar?  

Wat heb je nodig?  
• een lege bus Pringles  

• bij voorkeur extra deksels van Pringlesbussen  

• een watervaste stift  

• een mobiele telefoon  

• een scherp mesje  

• eventueel gekleurd papier  

• eventueel lijm  

Vooraf:  
• Maak een kleine, passende tekening of zet een woord of 

een tekst op het deksel. Je kunt denken aan teksten als: 

hemels licht, de weg naar vrede, licht in het donker. TIP: 

Zet je er een tekst op, schrijf deze dan aan de binnenkant 

van het deksel zodat hij in spiegelbeeld staat als je het 

deksel op de bus doet.  

• Snijd met een scherp mesje ongeveer 3 cm vanaf de 

onderkant van de bus een gleuf van ongeveer 7 x 1,5 cm 

waar je mobieltje in past.  

• Beplak de bus eventueel met een vel gekleurd papier.  

Aan de slag:  
• Maak de ruimte zo donker mogelijk.  

• Stop je mobiel in de gleuf van de Pringlesbus.  

• Zet de zaklamp aan en projecteer je tekening of tekst op de 

muur.  

• Wat zie je?  



 

   

Gebed 

* * * * * 

God van Licht, In deze donkere 

dagen voor Kerst horen we een lied 

van Zacharias.  

Terwijl de dagen steeds donkerder 

lijken te worden, komen we steeds 

dichter bij het licht.  

Zacharias zong daar al over.  

Hij zong over licht uit de hemel. 

Hemels licht dat schijnt in het 

donker.  

Licht dat op iedereen zal schijnen. 

Licht dat u stuurt omdat u zoveel 

van de mensen houdt.  

Mag het hemelse licht vandaag ook 

op ons schijnen? 

Amen. 
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