Voorbereiding

Jezus is het licht voor de wereld
1. INLEIDING BIJ ADVENT EN KERST

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).

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’.

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.

Kerst: Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal.
Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over
de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de
mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil
Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de
schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt.

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit
jaar: ‘Dicht bij het licht’.

In het kindje van Betlehem komt het licht van Gods
liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je
kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en
naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend
in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is
God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je
om daaraan te denken.
Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een
filmpje met een (luister)lied. In de filmpjes zien en
horen we elke zondag op een bijzondere manier de
bijbelverhalen in het licht verschijnen.
In de kinderdienst kunnen de kinderen aan de slag
met een expeditiekaart: iedere zondag ontdekken de
kinderen een spoor van licht, tot alle sporen van licht
bij elkaar komen met Kerst.
Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload
worden. De expeditiekaart is te bestellen via
https://shop.bijbelgenootschap.nl.
NB De expeditiekaart bevat een zonlichtgevoelige
inktlaag. Leg de kaart dus niet te lang in de zon, maar
bewaar hem op een donkere plek.
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3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Op deze zondag staat Johannes 8:12-19
centraal: Jezus vertelt over zichzelf dat hij het
licht voor de wereld is.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons
op Jezus die het licht voor de wereld is.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons erop dat je bij Jezus mag
horen: Hij is het licht dat leven
geeft.

Het evangelie volgens Johannes is als laatste geschreven
van de vier evangeliën, dus na Marcus, Matteüs en Lucas.
Johannes vertelt op zijn eigen manier over Jezus. Hij vertelt niet
alleen de verhalen over Jezus’ leven, maar geeft als het ware ook
commentaar. Daarin benadrukt hij steeds weer dat Jezus bij God
vandaan komt en de beloofde messias is.
Johannes doet dat omdat veel mensen, zeker ook de geestelijke
leiders van die tijd, niet konden geloven dat Jezus bij God vandaan
kwam. En ze konden Jezus daarom vaak ook niet begrijpen.
In het evangelie van Johannes lees je zeven keer een uitleg
waarin Jezus zegt: ‘Ik ben…’ Bijvoorbeeld: ‘Ik ben de goede herder’
(Johannes 10:11), of ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij
is het leven’ (Johannes 14:6). Al die ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus
doen denken aan de naam van God: ‘Ik ben’. Zo maakte God zich
bekend aan Mozes in Exodus 3:14. Op deze manier benadrukt
Johannes de eenheid tussen God de Vader en Jezus de Zoon.
In de tekst van deze zondag zegt Jezus: ‘Ik ben het licht voor de
wereld’ (Johannes 8:12). Ook hierin klinkt de verbondenheid met
God de Vader door: God, die helemaal aan het begin het licht
heeft geschapen en die steeds heeft beloofd dat het licht het van
het duister zal winnen, komt in Jezus naar ons toe.
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4. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST
In het verhaal van vandaag zegt Jezus: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Jezus zegt deze
woorden vlak na het Loofhuttenfeest (Johannes 7). Met het Loofhuttenfeest vierden de
Israëlieten hoe God als een licht voor hen uitging tijdens de woestijnreis (Exodus 13:21-22).
De leiders vonden het heel belangrijk deze traditie van hun geschiedenis te vieren. Maar Jezus laat
tijdens het feest steeds merken dat het niet om het feest gaat, maar om waar het naar verwijst: leven
met God. En Jezus spreekt namens God en hoort bij God (Johannes 7:16-17, 24, 29, 33).
Aan het begin van Johannes 8 (vers 1-11) lezen we hoeveel er ook fout gaat in het leven van mensen
en hoe gemakkelijk mensen elkaar veroordelen. Daarom zegt Jezus: jullie hebben Mij nodig. Ik wil
jullie helpen om in het licht te leven. Met andere woorden: in vrede met God en met elkaar. Ik wil je
niet veroordelen (vers 15), maar bevrijden en je mijn licht en liefde geven.
Maar de farizeeën vertrouwen Jezus niet als Hij zegt: ‘Ik ben het licht’. Waar baseert Hij dat op? Met
het antwoord maakt Jezus duidelijk dat Hij en de Vader één zijn. Hij weet waar Hij vandaan komt.
Jezus komt bij God vandaan (vers 14) en de Vader heeft Hem gestuurd (vers 18). Op Eerste Kerstdag
lezen we hier meer over uit het eerste hoofdstuk van Johannes’ evangelie: Jezus kwam als licht voor
de wereld naar de mensen toe.
Na het gesprek met de farizeeën geneest Jezus een blinde man (Johannes 9). Dan zegt Jezus nog
een keer: ‘Ik ben het licht voor de wereld’ (Johannes 9:4-5). Jezus geeft een blinde man letterlijk weer
licht in de ogen. Zo laat Hij heel concreet zien wie Hij is en wat Hij voor mensen wil betekenen. Door
Jezus’ komst naar de wereld wordt Gods liefde heel concreet en komt heel dichtbij en zet zo ook ons
leven in een ander licht. Dat vieren we straks met Kerst.
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5. UIT DE BIJBEL

6. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Johannes 8:12.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een beamer om het filmpje te laten
zien
4-8 jaar
Om te beginnen
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood
En verder:
- 	vijf A4’tjes met de letters J-E-Z-U-S

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Johannes 8:12.

Om te doen: Expeditie Lichtspoor
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood
- 	drie voorwerpen: een kaars, een
ledlampje, een wereldbolletje
(puntenslijper of sleutelhanger)
Om te doen: Licht licht
Per kind:
- 	het werkblad

4-6 jaar
Om te doen: Licht voor de wereld
Per kind:
- 	één vlammetje van het werkblad op
geel papier
- 	één kaars van het werkblad
op oranje papier, je kunt ook
verschillende kleuren papier per
print gebruiken
- 	de omtrek van de kaars op het
werkblad van stevig donkergroen of
blauw papier
- 	een ijslollystokje
En verder:
- 	scharen of prikpennen en priklappen
- 	lijm
- 	glitters
- 	één of twee papieren bordjes
8-12 jaar
Om te beginnen
Per kind:
- de expeditiekaart
- een pen of een potlood
- een Bijbel in Gewone Taal

Bijbeltekst
- een bijbel
Om te doen: Expeditie Lichtspoor
Per kind:
- de expeditiekaart
- een pen
En verder:
- 	een wereldbol die licht geeft of een
lamp
- 	stukken zwart gescheurd papier
- 	een wit potlood
- 	plakgum
Om te doen: Wie ben jij, wie is Hij?
Per tweetal:
- het werkblad
- een pen of een potlood
Om te doen: Meer dan licht
Per kind:
- een vel A3-papier
En verder:
- verf
- verfkwasten

En verder:
- 	kleurpotloden met alleen lichte kleuren
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