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Zacharias zingt over het hemelse licht
In de kerkdienst

In de kinderdienst

7. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Dicht bij het licht
Lees Lucas 1:67 en 78-79 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.

Lucas 1:67 en 78-79
Toen kwam de heiligeGeest in Zacharias.
Hij liet Z
 achariashet volgende zeggen:
[…]
‘Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’

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:
-	acht velletjes papier
-	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?
- Leg het briefje met de naam ‘Zacharias’ naast dat van
Elisabet.
Oplossing:
Zacharias
Opdracht 2
Aan de slag:
- Welk kerstliedje willen de kinderen graag zingen?
- Zing het liedje met elkaar.
- Wat vinden de kinderen van de melodie?
- Wat heb je nodig om een melodie op te schrijven?
Oplossing:
Muzieknoten
De kinderen trekken met een pen of een potlood een lijn
van de afbeelding van Zacharias naar de muzieknoten.
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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
En verder:
-	een walnoot
-	een notenkraker
Opdracht 1
Aan de slag:
- Lees de zinnen één voor één aan de kinderen voor.
- Wacht na iedere zin.

- Na hoeveel zinnen weten de kinderen
om wie het gaat?

9. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT

Wie ben ik?
1	Ik kom voor in het Nieuwe Testament.
2	Ik ben een oude man.
3	Ik ben een priester.
4	We hebben geen kinderen.
5	Ik ben getrouwd met Elisabet.
6	Nu houd ik mijn mond, want ik kan niet meer praten.

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.

Oplossing:
Zacharias
Opdracht 2
Aan de slag:
- Een van de kinderen krijgt de noot en de notenkraker.
- Lukt het dit kind om de noot te kraken?
- Zing tijdens het kraken een kerstliedje met elkaar.

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.

Oplossing:
Muzieknoten
- De kinderen trekken met een pen of een potlood een lijn
van de afbeelding van Zacharias naar de muzieknoten.
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10. BIJBELVERHAAL
4-8 jaar
Bij Lucas 1:67-79
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.

Zacharias zingt een lied
Nee, hè! Johannes ziet het meteen als
hij ’s morgens in zijn groentetuin komt.
Het hek is stuk. Er zit een gat in. En een
wild beest heeft vannacht van de druiven
gegeten. Johannes zucht. Vast weer
een vos. Die komt er niet nog een keer
in. Johannes gaat meteen aan het werk.
Hij timmert de planken weer vast, en hij
maakt het hek nog hoger.
Terwijl hij bezig is, denkt hij na over het
boek dat hij aan het schrijven is. Het boek
over Jezus. In de afgelopen weken is
Johannes een paar keer in de synagoge
geweest om de oude boeken van Mozes
en de profeten te lezen. Hij heeft zoveel
bijzondere dingen ontdekt. Dat God
helemaal in het begin het licht gemaakt
heeft, bijvoorbeeld. En dat alles toen
goed was tussen God en de mensen.
Maar dat bleef niet zo; dat stond ook in
het boek. Want de mensen zeiden: we
hebben God niet nodig. We willen zelf de
baas zijn.
Dat was heel verdrietig. Eigenlijk was
het net of het toen donker werd op de
wereld. Maar God bedacht een plan. Hij
beloofde dat er iemand zou komen die
het weer licht zou maken op de aarde.

Iemand die het weer goed zou maken
tussen God en de mensen.
En die iemand is gekomen. Het was
Jezus. Dat weet Johannes nu. Jezus
heeft ervoor gezorgd dat het licht weer
is gaan schijnen. Dat het weer goed kan
worden tussen God en de mensen.
Zo. Het hek is klaar. Hier kan geen vos
meer in. Johannes gaat even op een
boomstam zitten om uit te rusten. Hij
plukt een paar druiven van een tak en
eet ze op. Hé, wacht eens even... Ineens
herinnert Johannes zich een liedje dat hij
vroeger weleens gehoord heeft. Hij zingt
het zachtjes voor zich uit.
Omdat God de mensen lief heeft,
heeft Hij zoiets moois bedacht:
Hij laat zonnestralen schijnen
in het donker van de nacht.
Dat liedje gaat óók over licht. Het gaat
eigenlijk over Jezus.
Zacharias, een oude priester, heeft het
liedje gemaakt, toen zijn vrouw een
baby kreeg. Jezus was toen nog niet
eens geboren. Hoe zat het ook alweer?
Johannes doet zijn ogen dicht. En het

lijkt net of hij het allemaal voor zich ziet –
alsof hij er zelf bij was.
Daar komt Zacharias aanlopen. Wat kijkt
hij blij! Zacharias is al een oude man. Hij
ziet eruit als een opa. Maar toch heeft
zijn vrouw net een kindje gekregen.
Acht dagen geleden. Een jongetje. Dat
is heel bijzonder. Want Zacharias en zijn
vrouw Elisabet zijn al heel lang getrouwd,
maar ze hadden nooit eerder kinderen
gekregen. Het is een groot wonder dat
deze baby is geboren nu ze al zo oud zijn.
Zacharias is een priester. Bijna een jaar
geleden was hij in de tempel aan het
werk. Helemaal alleen. Maar ineens
stond er nog iemand in de tempel. Vlak
bij hem. Het was een engel.
Zacharias schrok zo vreselijk dat hij bijna
omver viel. ‘Niet bang zijn, Zacharias,’
zei de engel. ‘Ik heb goed nieuws voor
je. God gaat ervoor zorgen dat jij en je
vrouw een baby krijgen. Een jongetje.
Johannes moet je hem noemen: God is
vol liefde, betekent dat.
De kleine Johannes zal jullie heel blij
en gelukkig maken. En God heeft een
speciale taak voor hem: als hij groot
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is zal Johannes de mensen vertellen
over God. Hij zal ze uitleggen hoe ze
moeten leven. Hij zal ervoor zorgen dat
de mensen in Israël straks klaar zijn voor
de nieuwe koning: de redder die God
beloofd heeft – degene die ervoor zal
zorgen dat het weer licht wordt in Israël.’
En nu is de baby dus eindelijk geboren.
Het is feest. Alle buren en familieleden
van Zacharias en Elisabet zijn gekomen.
Vandaag krijgt het jongetje zijn naam.
‘Jullie noemen hem zeker Zacharias?’
vragen de buren. ‘Net zoals zijn vader
heet?’ ‘Nee,’ zegt Elisabet. ‘We noemen
hem Johannes.’
Zacharias knikt, en hij schrijft de naam op
een schrijfbordje, en dat houdt hij omhoog
zodat iedereen het kan zien. ‘Johannes.’
En ineens voelt Zacharias zich zo blij!
Het lijkt wel of de zon binnenin hem
schijnt, zo blij is hij. Hij voelt dat God
dicht bij hem is. Hij loopt naar Elisabet
toe. Hij neemt het kleine jongetje van
haar over, en wiegt hem in zijn armen.
En hij zingt een lied voor hem, dat alle
mensen mogen horen:

Kleine jongen, pas geboren,
later als je groot bent, dan
zul je iedereen vertellen
van Gods grote mooie plan.

8-12 jaar
Lucas 1:67-79

Omdat God de mensen liefheeft,
heeft Hij zoiets moois bedacht:
Hij laat zonnestralen schijnen
in het donker van de nacht.
Dood en angst gaan dan verdwijnen,
niemand is verdrietig meer,
God vergeeft je al je fouten,
maak je klaar, straks komt de Heer!
(op de wijs van: ‘Hoger dan de blauwe
luchten’)
Ja, nu weet Johannes het weer. Dat
lied zong Zacharias voor zijn zoontje.
Dat zoontje heet óók Johannes, net
als hijzelf. Johannes de Doper werd hij
genoemd. Hij vertelde alle mensen over
de Zoon van God, die eraan kwam.
Johannes springt op. Hij klimt over het
hek heen. Hij moet naar huis. Snel. Hij
moet verder schrijven aan zijn boek.
Hij moet het verhaal schrijven over hoe
de Zoon van God naar de wereld is
gekomen om alles goed te maken.

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. We lezen vandaag
het lied van Zacharias. De engel
Gabriël belooft de oude priester
Zacharias dat hij en zijn vrouw
Elisabet een zoon zullen krijgen.
Hun zoon zal de mensen helpen
zich voor te bereiden op de komst
van de Heer. Omdat Zacharias
de engel niet gelooft, kan hij tot
de geboorte van zijn zoon niet
spreken. Maar op het moment
dat de baby zijn naam krijgt, kan
Zacharias weer praten en zingt
hij een lied. Wat lees jij in zijn lied
over het licht?

Zacharias dankt God in een lied
Toen kwam de heiligeGeest in Zacharias.
Hij liet Zacharias het volgende zeggen:
‘Alle eer aan de H
 eer, de God van Israël!
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.

Hij heeft ons een machtige redder
gegeven,
uit de familievan koning David.
Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’
Dat hebben de profeten gezegd tegen
onze voorouders.
Zo toonde God aan hen zijn liefde,
hij is zijn heiligebelofte niet vergeten.
God beloofde aan Abraham, onze
voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.
Hij wil dat we hem trouw dienen, met
heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.
En jij, Johannes, bent straks een profeet
van de allerhoogste God.
Want jij zult de weg klaarmaken,
zodat de Heerkan komen.
Jij zult de mensen vertellen
dat ze gered kunnen worden.
Want God wil hun fouten vergeven.
Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’
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11. OM TE WETEN

12. OM OVER TE PRATEN

Johannes en Elia
Veel mensen in de tijd van Zacharias wachtten op de
komst van een profeet, die zou komen voordat de
Heer zelf komt. Deze profeet zal de mensen namens
God helpen om goed te leven. In Maleachi (het laatste
bijbelboek van het Oude Testament) staat dat de
profeet Elia zal terugkomen. De engel vertelt aan
Zacharias dat Johannes erg op Elia zal lijken (lees
maar in Lucas 1:17). Ze zien er bijna hetzelfde uit, omdat
ze dezelfde soort kleren dragen. Maar ze hebben
niet dezelfde boodschap, want Johannes bereidt de
mensen voor op iets nieuws: de komst van Jezus.

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!

Dankliederen
In Lucas vind je vier liederen in het verhaal over de
geboorte van Jezus:
- het danklied van Maria, het Magnificat (Lucas 1:46-55),
- het danklied van Zacharias, het Benedictus
(Lucas 1:68-79) – dit lied heb je vandaag gelezen,
- het lied van de engelen, het Gloria of Ere zij God
(Lucas 2:14),
- het danklied van Simeon, het Nunc dimittis
(Lucas 2:29-32).
Die moeilijke woorden zijn de Latijnse titels van deze
liederen, zo kun je ze opzoeken en beluisteren.
Maria, Zacharias en Simeon zingen hun lied omdat ze
God willen danken voor de komst van een klein kindje.

4-8 jaar
-	Johannes denkt aan Zacharias en Elisabet.
Wat kun je over hen vertellen?
- Welk wonder gebeurt er in hun leven?
-	Hoe heet het kind van Zacharias en Elisabet?
Weet je wat die naam betekent?
-	Zacharias is zó blij, dat hij gaat zingen! Hij
zingt over ‘licht uit de hemel’. Weet jij wat met
dat licht wordt bedoeld?
	Als jij heel blij bent, ga je dan ook zingen?
Zing je dan ook liedjes over God? Welke?
	Zing met elkaar het lied uit het verhaal.

8-12 jaar
-	In het lied dat Zacharias
zingt, komen twee namen uit
het Oude Testament voor:
koning David en Abraham. Weet jij waarom
Zacharias hen noemt?
-	Zacharias zingt ook over zijn zoon Johannes:
• Wat zal Johannes later worden?
• Wat gaat hij doen?
• Wat gaat hij de mensen vertellen?
-	Zacharias zingt ten slotte dat het ‘hemelse
licht ons de weg zal wijzen naar vrede’. Wat
zou hij daarmee kunnen bedoelen?
-	Als jij een lied over licht zou schrijven, wat
zou je dan over licht in dat lied zeggen?

13. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Zacharias en Elisabeth (Hemelhoog 85).
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14. OM TE DOEN
4-8 jaar
Expeditie Lichtspoor
Zacharias dankt God in een lied. Voor het eerst kan
Zacharias weer praten en zingen, nadat hij dat een hele
tijd niet heeft gekund. De kinderen spelen een spel
waarbij ze niet mogen praten.
Daarna ontdekken ze op hun expeditiekaart een woord
waar Zacharias ook over zingt in zijn lied. Het licht van
kerst is nu heel dichtbij.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	de expeditiekaart
- 	een donkergroene of donkerblauwe stift
- 	een lichtgroen of lichtblauw potlood

T ip

En verder:
-	verschillende voorwerpen. Je kunt denken aan:
een verfkwast, een snoepje, een pen, een tube
tandpasta, een kam, een zaklamp, een handschoen,
papieren zakdoekjes , een beker.
Aan de slag:
- Leg de voorwerpen in het midden van de kring.
- Een van de kinderen neemt een voorwerp in
gedachten en beeldt dit voorwerp uit aan de groep,
zonder dat erbij mag worden gepraat. Het voorwerp
mag ook niet worden aangewezen.
- De groep overlegt zonder woorden en als ze het
denken te weten, wijzen ze het aan. De groep mag
twee keer een voorwerp aanwijzen. Is het twee keer
fout, dan vertelt het kind om welk voorwerp het ging.
- De kinderen pakken hun expeditiekaart.
- Op hun expeditiekaart staan allemaal smileys. De
kinderen zien gezichten van mensen die boos kijken
en mensen die blij kijken.

-M
 et een donkerblauwe of
donkergroene stift of een donker
blauw of donkergroen potlood kleuren
de kinderen de mensen die boos
kijken in.
-D
 e blije mensen kleuren de kinderen met een
lichtblauwe of lichtgroene kleur.
-Z
 ien de kinderen die kunnen lezen, welk woord
tevoorschijn komt?
Het antwoord voor de expeditiekaart is: vrede.
-H
 et woord ‘vrede’ is het vierde en laatste woord dat
de kinderen hebben gevonden om met met Kerst de
boodschap van Johannes te ontdekken. Met Kerst
ontdekken de kinderen wat die boodschap is en wat
de woorden van de afgelopen adventszondagen
hiermee te maken hebben.
- De kinderen schrijven het antwoord achter op de kaart.
-S
 chrijf het woord op de kaart van de kinderen die nog
niet kunnen schrijven.
Varianten:
- Is deze opdracht voor de jongste kinderen te moeilijk?
Laat een kind een van de voorwerpen in gedachten
nemen en het op een vel papier tekenen. Kunnen de
kinderen raden welk voorwerp wordt bedoeld?
-D
 e kinderen kijken goed naar de voorwerpen, waarna
ze hun ogen dichtdoen. Pak één voorwerp uit de kring
weg. De kinderen beelden uit welk voorwerp er weg is.

ilijk
Is het te moe
om
en
er
nd
ki
voor de
er
nd
zo
en
gg
le
te over
ze
te praten? Laat
d
en
at
pr
n
da
overleggen.
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4-8 jaar
Zingen met Zacharias
Zacharias zingt een lied voor God. Hij zingt over
het hemelse licht dat God naar ons stuurt, omdat
Hij zoveel van ons houdt. De kinderen zingen mee!
Wat heb je nodig?
- 	de tekst van een voor de kinderen bekend
kerstlied
Aan de slag:
- Kies met elkaar een kerstlied dat de kinderen
goed kennen. Dit lied gaan de kinderen in
verschillende variaties zingen.

Ti p

• Zing het liedje eerst hoog, daarna laag.
• Zing het liedje hard, daarna zacht.
• Zing het liedje langzaam, daarna snel.
• Zing in plaats van de tekst ‘la la la’ of
‘dingdong’.
• Zing de eerste regel, waarna de kinderen de
regel als een echo zingen, en zo verder.
• De kinderen dansen bij het zingen van het liedje.
• De kinderen klappen en stampen bij het zingen
van het liedje.
• Is er een kind dat het liedje alleen durft te
zingen?
• De kinderen zingen het liedje ‘in het donker’,
door hun ogen dicht te doen.
• De kinderen zoeken voorwerpen in de ruimte
die ze kunnen gebruiken als muziekinstrument.
Je kunt denken aan een vuilnisbak, een stoel, of
een kast. Ze maken muziek op deze voorwerpen
terwijl het liedje wordt gezongen.

t
Zacharias zingt over he
s
licht en dat God van on
ren
houdt. Kennen de kinde
een liedje over licht? En
de
een liedje over de lief
t
me
er
rie
Va
d?
Go
van
deze liedjes.
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4-8 jaar
Licht kerstbakje
Zacharias zingt over het licht dat schijnt in
het donker. De kinderen brengen met dit
kerstbakje licht in huis!
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een potje, een bloempotje of een lege
glazen pot
- 	een stuk oasis/steekschuim
- 	een kaars of ledlampje
- 	een kaartje met de tekst: ‘Omdat God
zoveel van ons houdt, zal Hij het hemelse
licht naar ons sturen.’
- 	een strikje om het kaartje aan het bakje te
bevestigen
En verder:
- 	water
- 	dennentakken, hulst en eventueel andere
takken
- 	verschillende versieringen voor
kerststukjes: spuitsneeuw, dennenappels,
IJslands mos, paddenstoelen
- 	een stukje kerstslinger
- 	een perforator om een gaatje in het
kaartje te maken

- 	scharen, eventueel een
snoeischaar voor de leiding
Aan de slag:
- De kinderen stoppen de oasis in het potje.
- Ze laten de oasis vollopen met water.
- Ze steken de kaars in de oasis.
- De kinderen knippen dennentakken af.
De onderste naalden verwijderen ze van
de takken.
- Ze steken de takken één voor één in de
oasis.
- Ze bedekken de oasis die je
nog ziet met een stukje
Ti ps
kerstslinger.
- Het is handig voor kle
uters
- Ze voegen de
als ze worden geholpe
n om de
verschillende
oasis in het potje te kri
jgen.
- Een tak met besjes in
versieringen toe.
het kerststukje staat
erg mooi! Let op: de be
- De kinderen
sjes zijn giftig.
He
t
is leuk om een rood ha
hangen een
rtje als versiering
in het bakje te steken,
kaartje aan een
als teken dat God van
strikje in het bakje
ons houdt.
- In plaats van een zel
met daarop de
fgemaakt kaartje
kun je ook het bijbelkaa
tekst: ‘Omdat God
rtje van deze
zoveel van ons
zondag aan het bakje
hangen.
- De kinderen moeten
houdt, zal Hij het
thuis de oasis
af en toe water geven.
hemelse licht naar
Zo blijven
ons sturen.’
de takjes langer mooi.
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8-12 jaar
Expeditie Lichtspoor
Zacharias dankt God in een lied. Voor het eerst kan
Zacharias weer praten en zingen, nadat hij een hele
tijd niet kon praten. De kinderen spelen een spel
waarbij ze zingen zonder geluid. Daarna ontdekken
ze op hun expeditiekaart een woord waar Zacharias
ook van zingt in zijn lied. Het licht van kerst is nu heel
dichtbij.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de expeditiekaart
- 	een donkergroene of donkerblauwe stift
- 	een lichtgroen of lichtblauw potlood
En verder:
- 	titels van bekende liedjes
Vooraf:
Schrijf een aantal titels van liedjes op verschillende
briefjes. Je kunt denken aan: ‘De herdertjes lagen
bij nachte’, ‘Luid klokjes klingelingeling’, ‘Er is een
kindeke’.
Aan de slag:
- Laat een kind een briefje zien met de titel van het
liedje erop. Als je geen briefjes hebt, kun je de titel
ook influisteren.

- Het kind playbackt het liedje. Kan de groep
raden om welk liedje het gaat?
- Lukt het niet om het liedje te raden? Het kind
probeert nu uit te beelden waar het liedje
over gaat.
- De kinderen pakken hun expeditiekaart.
- Op hun expeditiekaart staan allemaal smileys.
De kinderen zien gezichten van mensen die boos
kijken en mensen die blij kijken.
- Met een donkergroene of donkerblauwe stift of
donkergroen of donkerblauw potlood kleuren
de kinderen de mensen die boos kijken in.
- De blije mensen krijgen een lichtblauwe of
lichtgroene kleur.
- Zien de kinderen die kunnen lezen welk woord
tevoorschijn komt?
Het antwoord voor de expeditiekaart is: vrede.
- Het woord ‘vrede’ is het vierde en laatste woord
dat de kinderen hebben gevonden om met met
Kerst de boodschap van Johannes te ontdekken.
Met Kerst ontdekken de kinderen wat die
boodschap is en wat de woorden van de afgelopen
adventszondagen hiermee te maken hebben.
- De kinderen schrijven het antwoord achter op de
kaart.
Variant:
Een variant zonder woorden, maar mét een beetje
geluid: de kinderen neuriën de liedjes.
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Zacharias zingt over het hemelse licht
8-12 jaar
Licht kerstbakje
Zacharias zingt over het licht dat schijnt in het donker.
De kinderen brengen met dit kerstbakje licht in huis!

- 	een stukje kerstslinger
- 	een perforator om een gaatje in het kaartje te
maken
- 	scharen, eventueel kleine snoeischaren

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een potje, een bloempotje of een lege glazen pot
- 	een stuk oasis/steekschuim
- 	een kaars of een ledlampje
- 	een kaartje met de tekst: ‘Het hemelse licht wijst ons de
weg naar vrede.’
- 	een strikje om het kaartje aan het bakje te bevestigen

Aan de slag:
- De kinderen stoppen de oasis in het potje.
- Ze laten de oasis vollopen met water.
- Ze steken de kaars in de oasis.
- De kinderen knippen dennentakken af. De onderste
naalden verwijderen ze van de takken.
- Ze steken de takken één voor één in de oasis.
- Ze bedekken de oasis die je nog ziet met een
stukje kerstslinger.
- Ze voegen de verschillende versieringen toe.
T ip s
- De kinderen
- De kinderen maken met de perforator een
moeten thuis
de
oasis af en to
gaatje in het kaartje met de bijbeltekst en
e water geve
n. Zo
bl
ijv
en de takjes la
hangen het kaartje aan een strikje in het
nger mooi.
- Een tak met be
bakje.
sjes in het kers
tstukje
staat erg mooi!
Let op: de besje
s zijn giftig.
- In plaats van
een zelfgemaa
kt
kaartje kun je
ook het bijbel
kaartje
van deze zond
ag aan het ba
kje
hangen.

En verder:
- 	water
- 	dennentakken, hulst en eventueel andere takken
- 	verschillende versieringen, zoals spuitsneeuw,
dennenappels, IJslands mos, paddenstoelen
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Zacharias zingt over het hemelse licht
8-12 jaar
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

beeld staat als je het deksel op de bus doet.
- Snijd met een scherp mesje ongeveer
3 cm vanaf de onderkant van de bus
Ti p
een gleuf van ongeveer 7 x 1,5 cm
ldoende tijd?
vo
je
b
waar je mobieltje in past.
He
deren zelf
kin
de
t
- Beplak de bus eventueel met een
Laa
maken,
tor
jec
pro
n
vel gekleurd papier.
ee
nnen
ku
is
thu
ze
die
.
ren
be
pro
uit
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 zien of lezen de kinderen?

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 spiegel

1

Wat heb je nodig?
watervaste stift
extra deksels van Pringlesbussen * een
* een lege bus Pringles * bij voorkeur
gekleurd papier * eventueel lijm
el ?
nodig
eventue
je
heb *
Watmesje
* een mobiele telefoon * een scherp
watervaste stift
extra deksels van Pringlesbussen * een
4
* een lege bus Pringles * bij voorkeur
3
* eventueel lijm
2
* eventueel gekleurd papier
mesje
scherp
een
Stop een mobiel in de gleuf van de
*
n
telefoo
mobiele
* een
ruimte zo
s. Zet de zaklamp aan en

Maak een kleine tekening of zet een
het deksel van
woord of een tekst
1 op
de bus Pringles.
Maak een kleine tekening of zet een
woord of een tekst op het deksel van
de bus Pringles.

!
!

T ip

In Bijbel Basics
zondag 5 (Een
zoon
voor Zacharia
s en
Elizabeth) vind
je nog
meer ideeën.

Tip:
Zet je er een tekst op, schrijf dit dan
aan de binnenkant van het deksel zodat
Tip:
ld staat als je het
spiegelbee
in
het
schrijf
een tekst
doet. dit dan
Zet je er
bus
op deop,
deksel
aan de binnenkant van het deksel zodat
het in spiegelbeeld staat als je het
deksel op de bus doet.

Snijd met een scherp mesje ongeveer 3 cm
de bus een gleuf van
vanaf de onderkant van
2
past.
ongeveer 7 x 1,5 cm waar een mobieltje in3 cm
Snijd met een scherp mesje ongeveer
van
vanaf de onderkant van de bus een gleuf
past.
ongeveer 7 x 1,5 cm waar een mobieltje in

Maak de
donker 3mogelijk.

Maak de ruimte zo
donker mogelijk.

Pringlesbu
4
projecteer je tekening of tekst
de gleuf van de
Stop een mobiel
op deinmuur.
Pringlesbus. Zet de zaklamp aan en
projecteer je tekening of tekst
op de muur.

Wat zie
of lees
je?
Wat zie
of lees
je?

Beplak eventueel de bus met
een vel gekleurd papier.
Beplak eventueel de bus met
een vel gekleurd papier.
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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:

Ti ps

‘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.’

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