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Genesis 1:1-5 | God schept het licht

God schept het licht

4-8 jaar 

Lichtend licht

Het licht dat God maakte, was helder, mooi en 

prachtig. De kinderen maken met de kleuren van 

licht hun eigen kerstlicht.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een glazen potje

-   een (led)waxinelichtje

En verder:

-   verschillende kleuren vloeipapier: (licht)geel, wit en oranje

-   geel papier

-   (vernis)lijm

-   kwastjes

Aan de slag:
-  De kinderen scheuren het vloeipapier in stukjes.

-  De kinderen smeren met een kwast de lijm op de potjes.

-  De kinderen plakken verschillende stukjes vloeipapier op het potje.

-  Uit geel papier knippen de kinderen een zon, maan en sterren.

-  De kinderen plakken de zon, maan en sterren op het vloeipapier.

-  De kinderen doen hun (led)waxinelichtje aan en zetten het lichtje in 

het potje.

-  Zien de kinderen hoe mooi de kleuren van het licht door het potje 

heen schijnen?

4-8 jaar 

Glow in the dark, zon, maan en sterren

Op de eerste dag maakt God het licht en op de vierde dag maakt 

God de zon, de maan en de sterren. Dit spel wordt in het donker 

gespeeld, maar door het licht van de zon of de sterren kun je toch 

zien wat je doet.

Wat heb je nodig?
Per tweetal:

-   het werkblad met het speelveld

-   vijf breaklights

-   vijf ‘glow in the dark’-sterren

Aan de slag:
-  Verdeel de groep in tweetallen over de ruimte 

en geef elk tweetal een speelveld.

-  Maak de ruimte zo donker mogelijk.

-  Het tweetal breekt de breaklights en maakt zonnetjes door van 

alle vijf de breaklights een rondje te maken.

-  Het ene kind krijgt de zonnetjes, het andere kind de 

sterretjes. Het spel kan beginnen.

-  Om de beurt legt het ene kind een zon en het andere 

kind een ster op het speelveld.

-  Het kind dat het eerst drie van zijn eigen tekens op 

een rij heeft (horizontaal, verticaal, diagonaal), wint.

-  De kinderen wisselen de zonnen en de sterren met 

elkaar en spelen het spel opnieuw.

Tip
Passen de 

breaklights niet als een 
rondje in elkaar? Plak 
dan de uiteinden vast 

met plakband.
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