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7.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Dicht bij het licht

Lees Jesaja 9:1 en 5 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.

In de kerkdienst

Jesaja 9:1 en 5

Het volk dat nu in het donker leeft,

zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen

in het land waar het nu nog donker is.

[…]

Er is een  kind  geboren,

we hebben weer een  koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning  van de  Vrede.
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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:

-  het werkblad met de plaatjes van baby’s en kronen

Opdracht 1

Aan de slag:
Levende rebus

-   Vraag de kinderen of ze al een beetje Engels kennen. 

Wat zeggen de Engelsen als ze ‘ja’ zeggen? Of anders: 

weten de kinderen het tegenovergestelde van ‘no’?

-   Stel één van de volgende vragen (kies met het oog op 

jouw groep):

  •  Wat zeg je bij de dokter als hij in je keel wil kijken?

  •  Wat is de eerste letter van het alfabet?

  •  Als er een kind in de groep is met een naam met de 

letter A als beginletter: Wat is de eerste letter van zijn 

of haar naam?

-  Wat is het tegenovergestelde van ‘nee’? Of anders: 

nee en … 

Antwoorden: JES-A-JA. 

Oplossing: 
Jesaja.

Opdracht 2

Vooraf:
-  Knip de plaatjes uit het werkblad. Zijn er meer dan twintig 

kinderen? Print het werkblad dan nog een keer uit.

Aan de slag:
-  De kinderen krijgen een plaatje van of een baby of 

een kroon.

-  De kinderen laten hun plaatjes niet zien aan de andere 

kinderen.

-  Ze lopen door de ruimte.

-  Op een teken gaan ze in tweetallen bij elkaar staan.

-  Hebben de tweetallen een baby en een kroon, dan 

gaan ze aan de kant staan.

-  Hebben de tweetallen twee baby’s of twee kronen, 

dan lopen ze weer door de ruimte en vormen later 

nieuwe tweetallen.

-  Het spel gaat door tot alle kinderen een baby en een 

kroon hebben weten te combineren.

Oplossing:  
Een baby met een kroon.

De kinderen trekken met een pen of een potlood een 

lijn van de afbeelding van Jesaja naar de baby met een 

kroon op zijn hoofd.
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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

-   een Bijbel in Gewone Taal

En verder:

-   het werkblad met de plaatjes van de baby’s en de kronen

Opdracht 1

-  Lukt het de kinderen in de bijbel te ontdekken hoe het 23e 

bijbelboek heet? 

-  Geef hun eventueel de tip om in de inhoudsopgave te 

kijken.

-  Wat kunnen de kinderen over deze 

persoon vertellen?

Oplossing: 
Jesaja.

Opdracht 2

Vooraf:
-  Knip de plaatjes uit het werkblad. Zijn er meer dan twintig 

kinderen? Print het werkblad dan nog een keer uit.

Aan de slag:
-  De kinderen krijgen een plaatje van of een baby of een 

kroon.

-  De kinderen laten hun plaatjes niet zien aan de andere 

kinderen.

-  Ze lopen door de ruimte en mogen niet praten.

-  Lukt het de kinderen om tweetallen te vormen met een 

baby en een kroon?

Oplossing: 
Een baby met een kroon.

De kinderen trekken met een pen of een potlood een lijn 

van de afbeelding van Jesaja naar de baby met een kroon 

op zijn hoofd.

9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

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.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.
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10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Jesaja 9:1-6

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.

Het wordt weer licht!

Weet je nog van Johannes? Hij is een 

boek aan het schrijven. Een boek over 

Jezus. Johannes is vorige week naar de 

synagoge geweest om een boek van 

Mozes te lezen. Deze week is Johannes 

weer in de synagoge. Nu leest hij het 

boek van Jesaja. Jesaja schreef het in 

een moeilijke tijd. Hoe zou dat geweest 

zijn? Luister maar…

‘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.’
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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.’

Tjonge, 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. 

8-12 jaar 

Jesaja 9:1-6

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 woorden van 

een profeet. Het is een heel mooi 

visioen dat Jesaja krijgt. Hij leefde 

ongeveer 700 jaar voor Christus. 

Het land Juda wordt bedreigd 

door verschillende vijanden. De 

mensen leven in grote ellende 

omdat ze niet dicht bij God leven, 

het is alsof het altijd donker is. 

Maar dan klinkt de belofte: het zal 

niet altijd donker blijven, het zal 

stralend licht worden. Eens zal er 

een einde komen aan de slechte 

tijd in het land.

Er komt weer een koning
Het volk zal een stralend licht zien

Het volk dat nu in het donker leeft,

zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen

in het land waar het nu nog donker is.

Heer, door u is het volk weer groot.

U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze de oogst van het land hebben 

gehaald.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze het bezit van de vijand hebben 

verdeeld.

De Heer heeft zijn volk bevrijd

Uw volk werd onderdrukt.

De mensen werden met de zweep 

geslagen,

de stok kwam op hun schouders neer.

Maar u hebt de zweep en de stok 

gebroken,

u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

De laarzen van de  soldaten

en hun jassen vol met  bloed,

die worden in het vuur gegooid,

ja, alles wordt verbrand.

Er is een kind geboren

Er is een  kind  geboren,

we hebben weer een  koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning  van de  Vrede.

Zijn macht zal steeds groter worden,

en er zal altijd  vrede  zijn.

Hij zal op de  troon  van  David  zitten

en hij zal  koning  zijn.

Een  koning  zoals  David  was,

rechtvaardig  en eerlijk.

Zo’n  koning  zal hij zijn,

voor altijd en eeuwig.

De machtige Heer zal daarvoor zorgen, 

het zal zeker gebeuren.
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11. 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.

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 Elisabet? 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.

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 

-  Waar is Simi bang voor? Voor het donker of voor iets anders?

-  Zijn er dingen die jou bang maken? Welke?

-  Simi luistert naar de jongens op straat. De vader van Simi heeft naar Jesaja geluisterd. 

Jesaja vertelt hetzelfde als de jongens, maar Jesaja vertelt er nog iets bij. Weet jij wat?

-  Wat bedoelt Jesaja als hij zegt: ‘Het lijkt wel alsof het licht weg is uit ons land’?

-  Over wie had Jesaja het toen hij het had over het licht dat mensen weer blij maakt?

8-12 jaar 

-  Wat vertelt Jesaja over hoe het volk van Israël leeft?

-  Welke gebeurtenissen maken in onze tijd het leven donker?

-  De geboorte van een kind dat koning wordt verandert alles. Waarin is deze koning anders 

dan alle andere koningen op aarde?

-  Welke namen geven de mensen aan deze koning?

-  Vind jij de namen ook bij Jezus passen? Welke vind jij het beste passen en waarom?

-  Welke naam spreekt jou het meest aan en waarom?

-  Welke naam zou jij zelf aan Jezus geven?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
(Sela), Een kind is ons geboren (Sela), Namen van God (Opwekking 

voor kids, 176), Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids).
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Expeditie Lichtspoor

Jesaja vertelt dat er een helder licht zal stralen in het 

land waar het nu donker is. De mensen worden weer 

blij. Door in de opdracht de commando’s goed op te 

volgen, maken de kinderen met elkaar een feest van 

licht. 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

-   een zaklamp

En verder:

-   verschillende kerstballen of voorwerpen die met 

kerst te maken hebben

-   een zak

-   de tekst van het bijbelkaartje op een vel papier: 

Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is.

Vooraf:
-  Hang het bijbelkaartje ergens in de ruimte.

-  Maak de ruimte zo donker mogelijk.

Aan de slag:
-  Geef de kinderen een zaklamp en laat ze verspreid 

over de ruimte zitten.

-  De kinderen zoeken met hun zaklamp naar de tekst 

van het bijbelkaartje dat ergens in de ruimte hangt.

-  Als de bijbeltekst is gevonden, schijnen alle kinderen 

met hun zaklamp op de tekst en de kinderen die 

kunnen lezen, lezen de tekst hardop.

-  Geef de kinderen daarna de volgende commando’s:

  •  Schijn je licht in alle hoeken van de ruimte.

  •  Doe alsof je een muur aan het verven bent.

  •  Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die met 

elkaar op.

  •  Schijn met je licht op het plafond.

  •  Teken met je licht een ster.

  •  Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die met 

elkaar op.

  •  Knipper met je licht om de vlammetjes van een kaars 

na te doen.

  •  Teken een kroon met je licht.

  •  Schijn met je licht van de ene kant van de ruimte naar 

de andere kant.

  •  Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die met 

elkaar op.

-  De kinderen kantelen de kaart iets en laten het licht 

van de zaklamp op de expeditiekaart schijnen. 

-  Wie leven er nu in het donker, maar krijgen een 

stralend licht te zien?  

Het antwoord voor de expeditiekaart is: mensen.
-  Het woord ‘mensen’ is het derde woord dat de 

kinderen hebben gevonden om met Kerst de 

boodschap van Johannes te ontdekken.

-  De kinderen die kunnen schrijven, schrijven het woord 

‘mensen’ achter op hun expeditiekaart.

-  Schrijf het woord op de kaart van de kinderen die nog 

niet kunnen schrijven.

Tips
- Heb je niet voor elk kind een zaklamp, dan geef je bij iedere opdracht de lamp door.- Let op dat de kinderen niet in elkaars ogen schijnen.- Eén zaklamp blijft tijdens het vertellen van het bijbelverhaal aan en schijnt op het 

plafond.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Jesaja 9:1-6 | De mensen zullen een stralend licht zien

De mensen zullen een stralend licht zien

4-6 jaar 

Blij door het licht

De mensen worden weer blij bij het zien van een helder licht dat 

straalt in het donker. De kinderen maken een knutsel van het 

bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een zwart vel papier

-   het werkblad met mensfiguren

En verder:

-   verschillende tinten pastelkrijt in wit, geel en oranje

-   haarlak of fixeerspray

-   wattenschijfjes

-   scharen of prikpennen en priklappen

-  lijm

-  potloden

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het zwarte vel papier vol met verschillende kleuren krijt.

-  De kinderen wrijven met een wattenschijfje voorzichtig het krijt uit, zodat de 

kleuren in elkaar overlopen.

-  Spuit de tekeningen in met haarlak of fixeerspray, zodat het krijt 

niet afgeeft.

- De kinderen prikken of knippen de mensfiguren uit.

-  De kinderen plakken de mensfiguren op het zwarte vel 

met het krijt.

-  De kinderen tekenen op de mensenfiguren vrolijke 

gezichten. De mensen worden blij als ze het licht zien.

6-8 jaar 

Het volk dat leeft in het donker

De tijd waarin de mensen leven is een 

donkere tijd. Er gebeuren nare dingen, 

die de mensen somber maken. Door de 

donkerte heen schijnt plotseling een 

stralend licht, waar de mensen blij van 

worden.De kinderen maken hun eigen 

schaduwtheater van het verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een schoenendoos

-   een vel bakpapier of kalkpapier

En verder:

-   zwart papier

-   witte potloden

-   satéprikkertjes

-   scharen

-   prikpennen en priklappen

-   plakband

-   kleine stukjes oasis of piepschuim

-   een (zak)lamp

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de bodem uit de 

schoenendoos, maar zorgen dat ze 

een rand van ongeveer 1,5 centimeter 

overhouden.

-  De kinderen knippen een stuk bakpapier 

zo op maat dat het op de bodem van de 

doos past.

-  De kinderen plakken het bakpapier vast 

aan de binnenrand van de schoenendoos.

-  Op zwart papier tekenen de kinderen 

vormen van mensen.

-  De kinderen knippen de mensfiguren uit.

-  De kinderen maken de mensfiguren vast 

met een plakbandje aan een satéprikker.

-  De kinderen prikken hun mensfiguren in 

een stukje oasis of piepschuim en zetten 

de mensfiguren achter het bakpapier.

-  Om de beurt schijnen de kinderen 

vanachter hun doos met een zaklamp, 

terwijl de groep voor 

de doos ziet wat er 

gebeurt.

-  De mensen die 

in het donker 

leven, zien 

een licht.Tip
In plaats van 

pastelkrijt kun 
je ook wasco 
gebruiken.

Tips
- De kinderen kunnen 
de mensfiguren ook in 

hun hand houden en ze 
laten bewegen.

- De kinderen spelen 
het verhaal uit.



13
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Jesaja 9:1-6 | De mensen zullen een stralend licht zien
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Expeditie Lichtspoor

Vandaag leren de kinderen de namen van de koning 

die komt. De kinderen proberen bij hun eigen naam een 

bijvoeglijk naamwoord te vinden dat met precies dezelfde 

letter begint als hun voornaam en iets over hen vertelt.

Wat heb je nodig? 
Per kind:

-  de expeditiekaart

-  een pen 

-  een (zak)lamp

Aan de slag:
-  Vraag wie van de kinderen weet wat een bijvoeglijk 

naamwoord is. Een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets 

meer over mensen, dieren of dingen. Een stevige boom, 

een aardige oma, een vrolijke jongen.

-  De kinderen bedenken bij hun naam een bijvoeglijk 

naamwoord dat met dezelfde letter begint als hun 

naam. Bijvoorbeeld: Spontane Simon, Praterige Petra, 

Hartelijke Hanna, Jarige Jedaja, Gezellige Gerrit, 

enzovoort.

-  De kinderen lopen door de ruimte, begroeten 

elkaar en vertellen elkaar hun bedachte naam.

-  Welke leuke namen hebben de kinderen allemaal 

gehoord? Welke naam paste echt bij iemand?

-  Vertel de kinderen dat er een nieuwe koning wordt 

geboren. Deze koning krijgt verschillende namen.

-  De kinderen kantelen hun expeditiekaart iets en 

laten het licht van een (zak)lamp erop schijnen. Dan 

ontdekken ze wie de namen voor de nieuwe koning 

bedenken.  

Het antwoord voor de expeditiekaart is: mensen.
-  Het woord ‘mensen’ is het derde woord dat de kinderen 

hebben gevonden om met Kerst de boodschap van 

Johannes te ontdekken.

-  De kinderen schrijven het woord ‘mensen’ op 

hun expeditiekaart.
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Een naam die straalt in de donkere nacht

Het volk leeft in een donkere tijd. Maar dankzij een 

geboortebericht breekt het licht door. Er wordt een kind 

geboren. Een heel bijzonder kind. De mensen geven 

dit koningskind verschillende namen. In deze opdracht 

tekenen de kinderen de namen van de koning in stralen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een potlood

-   een zwart A4-papier als achtergrond

En verder:

-   een groot vel papier

-   zwarte stiften

-   zwarte fineliners

-   wascokrijtjes

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken in het bijbelgedeelte de namen op 

die de mensen aan de nieuwe koning geven.

-  De namen worden op een groot vel papier geschreven.

-  Kennen de kinderen nog meer namen voor God en 

Jezus? Schrijf ze er op het vel bij. Denk aan: 

Messias, Gezalfde, leeuw van Juda, Immanuel, 

Elohim, enzovoort.

-  De kinderen kiezen uit al die namen één naam uit 

voor de tekenopdracht.

-  De kinderen krijgen het werkblad met de vlakken.

-  De kinderen schrijven met potlood in het eerste  

vak de uitgekozen naam in hoofdletters. Let op: de 

boven- en onderkant van de letters moeten de lijnen 

raken. De kinderen kunnen de naam opschrijven van 

binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Door  

de schuinte van de vakken krijg je schuine letters.

-  De kinderen kleuren de letters in met zwarte stift.

-  In het aansluitende vak worden met fineliner de 

verschillende namen van God en Jezus gezet, in kleine 

letters die achter elkaar door worden geschreven. De 

kinderen kunnen dit op verschillende manieren 

doen: van binnen naar buiten, in een hoek of van 

links naar rechts.

-  De vakken worden om en om gevuld met één 

grote naam en verschillende kleine namen.

-  De kinderen kleuren de vakken met de grote 

letters in met wascokrijtjes.

-  De kinderen plakken hun tekening op een zwart 

vel papier.



15
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Jesaja 9:1-6 | De mensen zullen een stralend licht zien

De mensen zullen een stralend licht zien

8-12 jaar 

Namen van licht

De duisternis verdwijnt als er een 

koning wordt geboren. In deze 

opdracht ontdekken de kinderen door gebruik te maken 

van licht welke naam bij het koningskind past. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad met het morsealfabet

-   een pen

Per viertal:

-   een zaklamp

-   een bijbel

Aan de slag:
-  Verdeel de groep in viertallen die zich verspreiden over 

de ruimte.

-  Geef elk viertal een zaklamp en een bijbel.

-De kinderen zoeken in de bijbel Jesaja 9:1-6 op.

- Geef de kinderen de opdracht om 

de verschillende namen van het 

koningskind uit het bijbelgedeelte 

in morse naar elkaar te seinen 

met behulp van het morsealfabet. 

Voor een lang lichtsignaal wordt  

   een streepje gebruikt en voor kort lichtsignaal een 

punt. De kinderen kunnen behalve namen ook andere 

woorden uit het bijbelgedeelte naar elkaar seinen.

-  Twee kinderen kiezen een naam en seinen met behulp 

van het morsealfabet om de beurt een letter in morse op 

de muur, het plafond of de vloer. Zorg er hierbij voor dat 

de verschillende groepjes elkaar niet in de weg zitten.

-  De andere twee kinderen decoderen de morse en 

schrijven de letters op.

-  Lukt het de kinderen om de namen of woorden te 

ontcijferen?

-  Wissel een paar keer met seinen of decoderen.

-  Elk viertal probeert nu om de tekst die bij het 

morsealfabet staat te ontcijferen. In die bijbeltekst 

vinden ze nog een naam die bij het koningskind past.  

De tekst bij het morsealfabet komt uit Matteüs 1:23.

Zoek in de bijbel
Jesaja 9:1-6 op.

1 2

Wat heb je nodig?
* het werkblad met het morsealfabet
* een pen  * een zaklamp  * een bijbel

Sein in morse de verschillende namen over 
het koningskind uit het bijbelgedeelte naar 
elkaar met behulp van het morsealfabet op 

de volgende pagina.

3
Eén persoon seint met de zaklamp de 

letters van de namen op de muur, grond of 
het plafond. De ander schrijft de letters op. 

Lukt het om de namen te ontcijferen?

4
Probeer nu om de tekst die bij het 

morsealfabet op de volgende pagina staat 
te ontcijferen. In die bijbeltekst vind je nog 

een naam die bij het koningskind past.

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

Kun je
ontdekken
welke dat

is?

Tip
Zijn er niet 

voldoende zaklampen? 

Doe dan het eerste 

gedeelte van de 

opdracht met de 

hele groep.

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1166-1167 
vind je nog meer 

ideeën.
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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:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Strip: NBG/Bart den Heeten

Werkblad 4-6 jaar: Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

Illustraties expeditiekaart: Bart den Heeten

Vormgeving expeditiekaart: Villa Grafica

‘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.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.


