De bouwstenen van de zondag

God schept het licht
In de kerkdienst
7. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Dicht bij het licht
Lees Genesis 1:1-4 voor, of vraag een kind om dit
te doen. Wanneer tijdens het kindermoment de
adventskaars wordt aangestoken, kan dat na het
lezen van de bijbeltekst worden gedaan.
Laat daarna het filmpje van deze zondag zien.
Bij het filmpje horen we het projectlied, met
ondertiteling. Het lied kan gezongen worden,
maar het is ook goed mogelijk om naar het lied
te luisteren.
Je vindt het filmpje, en de tekst en muziek van
het projectlied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Genesis 1:1-4
In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water,
en alles was donker. En er waaide een hevige
wind over het water.
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam
licht. God zag hoe mooi het licht was.

In de kinderdienst
8 OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Expeditie Lichtspoor
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 nodig?
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood
En verder:
- 	een A4’tje met daarop het woord ‘licht’ en een
A4’tje met daarop het woord ‘donker’. Als de
kinderen nog niet kunnen lezen, kun je een wit
vel papier en een zwart vel papier gebruiken.
- 	plakband

Aan de slag:
- Hang de beide vellen op afstand van elkaar
ergens in de ruimte.
- De kinderen staan in het midden van de ruimte.
- Je noemt een woord waarbij de kinderen
bedenken of het woord bij donker hoort of bij licht.
- Na het noemen van het woord lopen de kinderen
naar het vel papier van hun keuze en gaan bij dit
vel papier staan.
- De kinderen proberen het woord dat ze hoorden,
uit te beelden.
- Mogelijke woorden: slapen, spelen, bang, blij,
gordijnen open, gordijnen dicht, zon, maan.
Variant:
- De kinderen gaan op verschillende manieren naar
het vel papier: ze hinkelen, lopen achterstevoren,
kruipen of proberen met hun ogen dicht het vel
papier te vinden.
Oplossing:
Zon en maan met sterren.
De kinderen trekken met een pen of een potlood
een lijn van de afbeelding van de zon naar de maan
met sterren.
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In de kinderdienst (vervolg)
8 OM TE BEGINNEN
8-12 jaar
Expeditie Lichtspoor
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 nodig?
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood

Aan de slag:
- Leg achttien lucifers op deze manier neer in de
vorm van een ster.
- De kinderen verplaatsen nu zes lucifers zó dat
je een ster krijgt die uit zes ruitvormen bestaat.
- Lukt het de kinderen om de sterpuzzel op te
lossen?
- Welke andere hemellichamen kennen de
kinderen?
Oplossing:
Zon en maan met sterren.

9. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT

De kinderen trekken met een pen of een potlood
een lijn van de afbeelding van de zon naar de
maan en sterren.

God van licht,
In deze donkere dagen voor Kerst,
lezen we dat U het licht maakte.
U maakte als eerste het licht,
toen de wereld begon.
U vond het licht heel mooi.
En U wist dat het licht nodig was.
Wij mensen, en ook dieren,
hebben licht nodig om te leven.
En dankzij dit licht zien we al het moois
dat U hebt gemaakt.
Amen.

En verder:
- achttien lucifers

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.
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10. BIJBELVERHAAL
4-8 jaar
Bij Genesis 1:1-5
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na
het verhaal met elkaar de plaat bij dit
verhaal. Vraag de kinderen om goed
te kijken en te vertellen wat ze zien.
Je kunt eventueel de weetjes uit het
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat
meer uit te leggen.

God maakte het licht
Johannes loopt over de stoffige
paadjes van het dorp. Een kip schiet
kakelend weg, een hond blaft. Daar is de
synagoge. En wat een geluk! Moshe, de
baas van de synagoge, zit buiten in de
schaduw onder de vijgenboom.
‘Goeiemorgen Moshe,’ zegt Johannes.
‘Goeiemorgen Johannes,’ zegt Moshe.
‘Kan ik je helpen?’
‘Ik heb een vraag,’ zegt Johannes. ‘Zou
ik misschien de boekrol met het eerste
boek van Mozes mogen lezen? Over hoe
het allemaal begonnen is?’
‘Natuurlijk,’ zegt Moshe. ‘Als je heel
voorzichtig bent, natuurlijk.’ Hij wijst naar
de grote kruik met water die naast de
deur staat. ‘Hier kun je je wassen.’
Johannes doet zijn schoenen uit en wast
zijn voeten. Daarna wast hij zijn handen
en zijn gezicht. En dan loopt hij op blote
voeten achter Moshe aan, de synagoge
in.
Moshe pakt een lange koker, en haalt
er een papieren rol uit. Die legt hij
voorzichtig op een tafeltje. ‘Het eerste
boek van Mozes,’ zegt hij. ‘Ga je gang,
Johannes.’

Johannes rolt de boekrol een klein
stukje uit. Hij buigt zich voorover en hij
leest langzaam, terwijl hij met zijn vinger
meewijst.
Lang, heel lang geleden was er nog
helemaal niets.
Er was nog helemaal niemand.
Ja, er was één iemand: God.
God dacht: wat zou het mooi zijn als er
een wereld zou zijn, met bloemen en
planten en dieren. En met kinderen en
grote mensen met wie Ik kan praten.
Van wie Ik kan houden. Voor wie Ik kan
zorgen.
God maakte de hemel. Daar woonde Hij
zelf.
En Hij maakte de aarde, waar op een
dag mensen zouden wonen. Waar jij en
ik nu wonen.
De aarde zag er in het begin heel
anders uit dan nu. Er waren nog geen
bergen. Geen bomen. Geen planten. Er
was zelfs nog geen land om op te staan.
De hele aarde was één grote, wilde zee,
met hoge golven. Het was ijskoud en het
stormde heel hard.

Doe je ogen eens stijf dicht. En
doe je handen nu voor je ogen,
zodat je helemaal niks meer ziet.
Zo donker was het in die tijd op
aarde. Nee, nóg donkerder. Die
kleine lichtpuntjes die je ziet als
je je ogen dichtdoet, die waren er
ook nog niet.
Blijf je ogen nog even dicht
houden. Heel goed. Want het is
nog steeds donker.

Dat moet anders, dacht God. Ik wil van
deze aarde een mooie plek maken. Dit
moet een plek worden waar bomen en
planten kunnen groeien, waar bloemen
kunnen groeien. Een plek waar je kunt
ademhalen. Ik wil dat er in de zee
straks heel veel vissen zwemmen. Ik
wil dat er door de lucht vogels vliegen.
Er moet land zijn, waar tijgers kunnen
rennen, met bomen waarin apen kunnen
klimmen, met ijs voor de pinguïns. Deze
wereld moet een goede, veilige plek zijn,
waar mensen kunnen wonen. Een plek
die mooi is om te zien. Maar daarvoor is
nog wel iets nodig.
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En God wist precies wat er nodig was.
Iets wat er nog nooit geweest was: Licht.
‘Er moet licht komen,’ zei God.

Doe je ogen maar open: zie je het?

‘Er moet licht komen,’ zei God, en ineens
was er licht.
Het licht was helder en warm en
prachtig. Het scheen over de aarde.
Over de grote zee.
Er groeide nog steeds niks, maar wat
was het prachtig! Het water blonk en
fonkelde en schitterde en spatte op in
het licht. De waterdruppeltjes leken wel
diamanten.
‘Wat is dit mooi,’ zei God. Hij was heel
blij met het licht.
‘Donker,’ zei God, ‘We maken een
afspraak. Jij mag er alleen ’s nachts zijn.
Overdag is het voortaan licht.’
Het werd avond. Het donker kwam
terug. Het licht verdween weer.
Maar de volgende morgen kwam het
licht terug, net zo stralend als op de
allereerste dag. Wat had God dat mooi
gemaakt!

Johannes wordt er helemaal blij van als
hij het leest. Ja, hoor. Hier gaat het ook
over het licht.
Eigenlijk was het licht het allereerste wat
God maakte. Het licht was dus heel erg
belangrijk.
Heel voorzichtig rolt Johannes het papier
weer terug, zodat Moshe het straks weer
in de koker kan opbergen.
Wat heeft God een prachtige plek
gemaakt van de aarde, denkt Johannes.
Een plek waar de dieren en de mensen
kunnen wonen. Een plek waar het licht
en vrolijk en goed was.
En wat is het erg dat de mensen God
zomaar vergaten. Dat ze zelf de baas
wilden zijn. Dat ze ruzie met elkaar
kregen.
De zon ging nog steeds elke morgen op.
Maar eigenlijk leek het net alsof het niet
meer zo licht was als in het begin. Alsof
het goede was verdwenen.
Wat een geluk dat God daar iets aan
wilde doen. Dat hij ervoor wilde zorgen
dat het weer mooi en licht kon worden
op de wereld.
Hé. Wacht even. Heeft de profeet Jesaja
daar niet iets over geschreven?
‘Moshe!’ roept Johannes, als hij naar

buiten gaat. ‘Mag ik volgende week
terugkomen? Er is nog een ander boek
dat ik heel graag wil lezen. Het boek van
Jesaja.’
8-12 jaar
Genesis 1:1-5

Dicht bij het licht
Dit jaar gaat het in de weken voor
Kerst over ‘Dicht bij het licht’. Elke
zondag lezen we een tekst over
het licht.
Vandaag lezen we de eerste
zinnen uit de Bijbel. Het allereerste
dat God heeft gemaakt is het licht.
God houdt van het licht, Hij vindt
het mooi en goed. En met Kerst
lezen we het begin van Johannes
in zijn evangelie. De eerste
woorden die hij daar opschrijft,
lijken precies op de eerste
woorden van Genesis en ze gaan
ook over het licht.

De schepping
Het begin
In het begin maakte God de hemel en de
aarde.
De aarde was leeg en verlaten. Overal
was water, en alles was donker. En er
waaide een hevige wind over het water.
De eerste dag
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En
er kwam licht. God zag hoe mooi het
licht was. Hij scheidde het licht en het
donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het
donker noemde hij ‘nacht’.
Toen werd het avond en het werd
ochtend. Dat was de eerste dag.
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11. OM TE WETEN
Licht nodig?
Kun jij je iets voorstellen bij een aarde waar het altijd
pikdonker is? Er is overal water en er waait een gure,
harde wind. Niemand kan leven op zo’n plek. In het
begin zag de aarde er zo uit. Maar God wilde iets moois
maken van die donkere, lege aarde. Daarom maakt God
als eerste het licht. Nu kun je letterlijk zien, en kan de
aarde een goede en fijne plek worden. God ziet hoe
mooi het licht is. Nu is er leven mogelijk, want zonder
licht kun je niet leven en kan er niets groeien. Met de
schepping van het licht is er een dag en is het alleen
nog maar ’s nachts donker.
Het scheppingsverhaal
De Bijbel begint bij het begin, bij het ontstaan van de
wereld. In Genesis 1:1-2:4 lees je over de schepping
van de hemel, de aarde, de planten en dieren, en de
mensen. Het verhaal is heel mooi opgebouwd; elke dag
maakt God iets nieuws en elke dag ziet God hoe mooi
het is. God is blij met alles wat Hij maakt. De zevende
dag, de laatste dag, is God klaar en rust Hij uit.
Maar God blijft wel zorgen voor zijn schepping en voor
de mensen – Hij vergeet ons niet. Dat staat in Psalm 8,
een lied over de schepping. En ook Johannes gebruikt
het verhaal over de schepping, want hij begint zijn boek
met precies dezelfde woorden als Genesis 1: ‘In het
begin…’.

12. OM OVER TE PRATEN
Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden
op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld
in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met
elkaar blijven nadenken. Er zijn dus ook geen foute
antwoorden!
4-8 jaar
-	God wilde heel graag een wereld maken. Hoe
stelde God zich die wereld voor, denk je?
-	Hoe zag de wereld er in het begin uit? Wat was
er wel en wat was er niet?
-	Wat maakte God als eerste?
-	Waarom hebben wij licht nodig?
-	Licht kan dingen om je heen mooier maken. Kun
jij iets noemen wat heel mooi wordt in het licht?

-	Wat vind jij het mooiste dat
God gemaakt heeft?
8-12 jaar
-	Doe je ogen dicht. Lukt het je om je de aarde
voor te stellen als een plek waar het altijd heel
donker is? Probeer je voor te stellen dat er overal
water is en dat er een harde, koude wind waait.
Doe nu je ogen weer open.
-	Welk gevoel roept het beeld van zo’n plek bij je
op?
-	Waarom zou God eerst het licht hebben
gemaakt, denk je?
-	Wat hebben de twee woorden ‘licht’ en ‘kerst’
met elkaar te maken, volgens jou?

13. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar De aarde was leeg uit de Samenleesbijbel.
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics. Of zing met
elkaar God die alles maakte (Hemelhoog 247) en Zie ik
sterren aan de hemel staan (Hemelhoog 258).
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14. OM TE DOEN
4-8 jaar
Expeditie Lichtspoor
In het verhaal maakt God iets dat Hij heel mooi vindt. In deze
opdracht bedenken de kinderen welke kerstvoorwerpen zij mooi
vinden en waarom. Daarna ontdekken ze op hun expeditiekaart
een woord dat hen dichter bij het licht brengt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood
- 	rood, transparant folie*
En verder:
- verschillende kerstballen of voorwerpen
die met kerst te maken hebben
- een zak
*T ip s
t:
Voor het beste effec
pvc/folie
Vooraf:
- rood, transparant
llen via
ste
be
- Doe de voorwerpen in een
van 0.23 mm, te
tstofshop.nl
zak, zodat de kinderen ze niet
de kwast.nl of kuns
3410).
zien.
(artikelcode 100023
minder effectief:
ar
- Knip de rode folie, afhankelijk
ma
,
lijk
ge
mo
k
Oo
nsparant rood
tra
van
het aantal kinderen, in
n
faa
llo
ce
za
Ha
7134), te
stukken van minimaal 10 bij 10 cm
(barcode 871131990
,
bestellen via Bol.com
of
om
s.c
Internet-toy
Pipoos

Aan de slag:
- De kinderen zitten in een kring.
- Een kind haalt drie voorwerpen
uit de zak.
- Een ander kind legt de voorwerpen
op rij van mooi naar minder mooi,
en vertelt waarom hij of zij het eerste
voorwerp het mooist vindt.
- Herhaal de opdracht een paar keer.
- De kinderen pakken de expeditiekaart en
krijgen een stuk rood folie dat voor hun
ogen past.
- De kinderen zoeken vijf kaarsjes op hun
expeditiekaart.
- Door de rode folie kijken ze in de vijf vlammetjes.
Welke letters zien ze oplichten in de vlammetjes?
- Help de kinderen het woord te ontdekken.
Het antwoord voor de expeditiekaart is: licht.
- Het woord ‘licht’ is het tweede woord dat de kinderen
hebben gevonden om met Kerst de boodschap van
Johannes te ontdekken.
- De kinderen schrijven het antwoord achter op hun
expeditiekaart.
- Schrijf het antwoord voor de kinderen die niet kunnen
schrijven op de expeditiekaart.
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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
Ti p
kind een ster op het speelveld.
Passen de
- Het kind dat het eerst drie van zijn eigen tekens op
breaklights niet als ee
n
een rij heeft (horizontaal, verticaal, diagonaal), wint.
rondje in elkaar? Plak
- De kinderen wisselen de zonnen en de sterren met
dan de uiteinden vast
elkaar en spelen het spel opnieuw.
met plakband.
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8-12 jaar
Expeditie Lichtspoor
Als het heel donker is, dan zie je niks. Na een tijdje
beginnen je ogen aan het donker te wennen en
kun je toch een beetje licht zien. In de volgende
opdracht ontdekken de kinderen hoe dit kan.
Op hun expeditiekaart doen de kinderen nog een
experiment met hun ogen en ontdekken ze een
woord dat ze dichter bij het licht brengt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een pen of een potlood
- rood, transparant folie*
Vooraf:
- Knip de rode folie, afhankelijk van het aantal
kinderen, in stukken van minimaal
10 bij 10 cm.

*T ip s

t:
Voor het beste effec
c/f
pv olie
- rood, transparant
stellen via
van 0.23 mm, te be
tstofshop.nl
de kwast.nl of kuns
3410).
(artikelcode 100023
er
mind effectief:
Ook mogelijk, maar
nsparant rood
- Haza cellofaan tra
7134), te
(barcode 871131990
,
l.c
bestellen via Bo om
of
Internet-toys.com
Pipoos

Aan de slag:
- Verdeel de groep in
tweetallen.
- Elk tweetal staat
tegenover elkaar met
de gezichten naar
elkaar toe.

- De kinderen kijken elkaar goed in de ogen en
proberen te onthouden hoe de ogen eruitzien.
- Eén van de twee doet zijn ogen dicht en houdt ook
zijn handen voor zijn dichte ogen.
- De ander telt hardop tot 60. Het kind haalt de
handen voor de ogen weg en doet zijn ogen
open.
- Het kind dat tot 60 geteld heeft, kijkt nu goed
naar de ogen van het andere kind. Wat ziet hij?!
- Doe de opdracht nog een keer, maar draai nu de
rollen om.
- Hebben allebei de kinderen hetzelfde gezien?
- Vertel de kinderen dat vóór de wereld begon,
je geen hand voor ogen kon zien. Het was zo
donker dat je niks zag. Je ogen konden ook niet
wennen aan het donker. Het bleef pikdonker. Tot
er licht kwam!
- De kinderen pakken hun expeditiekaart en krijgen
een stuk rood folie dat voor hun ogen past.
- De kinderen zoeken vijf kaarsjes op hun
expeditiekaart.
- De kinderen houden de rode folie voor hun ogen
en kijken in de vijf vlammetjes. Welke letters zien
ze oplichten in de vlammetjes?
- Welk woord kunnen ze met de vijf letters maken?
Het antwoord voor de expeditiekaart is: licht.
- Het woord ‘licht’ is het tweede woord dat de
kinderen hebben gevonden om met Kerst de

boodschap van Johannes te ontdekken.
-D
 e kinderen schrijven het antwoord achter
op de kaart.
Uitleg:
Als je vanuit het donker komt, moeten je ogen
wennen aan het licht. Je pupillen worden dan
kleiner. Je pupil is een soort gaatje in je ogen,
waardoor licht binnenkomt. Als het gaatje groot
is, kan er veel licht doorheen. Om je ogen te
beschermen voor te veel licht wordt je pupil
kleiner, zodat er niet te veel licht door het gaatje
komt. In dit proefje zien de kinderen dat de pupil
bij de ander steeds kleiner wordt.
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8-12 jaar
Draling in the dark
Op de eerste dag schept God iets nieuws, terwijl het overal
om Hem heen donker is. God maakt in het donker het licht. De
kinderen ervaren in deze opdracht hoe moeilijk het is om iets te
maken in het donker.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een vel A3-papier
- 	een blinddoek

T ip

Let erop da
t de vellen
papier gro
ot genoeg
zijn
of dat er kra
nten of een
kleed onde
r liggen, zo
dat
er niet op d
e tafel
getekend
wordt.

En verder:
- 	kleurpotloden
- 	kranten of een kleed
Aan de slag:
- De kinderen worden geblinddoekt en maken een tekening,
terwijl ze niets zien. Geef de kinderen de opdracht om een
kersttekening te maken, bijvoorbeeld kerstklokken, een
kerk, een kaars, enzovoort.
- Lukt het de kinderen om iets te creëren zonder licht?
- Als de tekening klaar is mogen de blinddoeken af en
bekijken de kinderen het resultaat van elkaars tekeningen.
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De bouwstenen van de zondag

God schept het licht
8-12 jaar
Licht en donker scheiden
In het begin maakt God de
hemel en de aarde. Hij scheidt het donker van
het licht. Het volgende proefje verduidelijkt dit.
Wat heb je nodig?
- 	een leeg flesje van 500 ml, met dop
- 	een zwarte wateroplosbare viltstift
- 	een glas
- 	250 ml water
- 	250 ml slaolie

Aan de slag:
- Schenk 250 ml water in het glas.
- Los de inkt in het water op door stevig met de
stift in het glas te kloppen.
- Vertel de kinderen dat het heel donker was
op aarde. Giet het water met de opgeloste
inkt voorzichtig in het flesje.
- Vertel dat God wilde dat er licht kwam.
Giet nu de 250 ml slaolie in het flesje.
- Draai de dop er stevig op en vertel dat
God het licht van het donker scheidde.

-H
 oud het flesje op de kop, schud het
flesje en zet het flesje weer neer.
-Z
 ien de kinderen dat het licht van het donker
wordt gescheiden?
Uitleg:
Olie en water mengen niet. De
deeltjes van de olie stoten de
deeltjes van het water af.
Water is zwaarder dan olie
en zakt naar beneden.

Ti p

In plaats van een
viltstift, kun je ook een
inktpatroon, zwarte
voedingskleurstof
of verfpoeder
gebruiken.

Wat heb je nodig?
* Een leeg flesje van 500 ml met dop * een zwarte wateroplosbare viltstift
* een glas * 250 ml water * 250 ml slaolie
1

2

3

4

4

Schenk 200 ml water
in het glas.

Los de inkt in het water
op door stevig met de stift
in het glas te kloppen.

Giet het water met de opgeloste
inkt voorzichtig in het flesje.

Giet nu de 250 ml slaolie
in het flesje.

Draai de dop er stevig op. Houd het
flesje op de kop, schud het flesje
en zet het flesje weer neer.

Ti p

Het donkere water staat voor
de aarde die eerst donker was.

God wilde dat
er licht kwam.

In de Samenleesbijbel
op bladzijde 25 tot 27
en
in Bijbel Basics zondag
25
(God schept de hemel
en
de aarde) vind je nog
meer ideeën.

Wat
gebeurt
er?
Uitleg:
Olie en water mengen niet.
De deeltjes van de olie stoten
de deeltjes van het water af.
Water is zwaarder dan olie
en zakt naar beneden.
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15. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen.
Dat is een wens die vaak aan het einde van
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die
zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.

Numeri 6:24-25
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