Voorbereiding

Zacharias zingt over het hemelse licht
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
www.shop.bijbelgenootschap.nl.
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2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Op deze zondag staat Lucas 1:67-79 centraal:
Zacharias dankt God in een lied na de
geboorte van zijn zoon Johannes, die later de
mensen de weg naar Jezus zal wijzen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons
op God die in Jezus het hemelse licht stuurt,
omdat Hij zoveel van ons houdt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons
op het hemelse licht dat door Jezus voor ons
schijnt en ons de weg zal wijzen naar vrede.

3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST
In de tijd van het Nieuwe Testament zijn de Romeinen de baas in Israël. Het volk kijkt uit
naar de messias, van wie ze hopen dat Hij het volk zal bevrijden van de bezetters. Ook
de profeten (denk aan Jesaja) vertelden dat God zijn volk steeds weer zal bevrijden, maar dat
is inmiddels alweer een paar eeuwen geleden. Vorige week lazen we een tekst van de profeet
Jesaja (Jesaja 9:1-6. En zie ook het kerstproject: De profeten zien het al, Bijbel Basics zondagen
59-63.
Dan komt de engel Gabriël bij Zacharias en hij belooft dat Zacharias en Elisabet een zoon
zullen krijgen (zie ook Bijbel Basics zondag 5 over Lucas 1:5-25). Deze zoon mag het volk
voorbereiden op de komst van de Heer (Lucas 1:17). Maar Zacharias gelooft de engel niet.
Vanwege zijn ongeloof kan Zacharias vanaf dat moment niet meer praten. Pas als zijn zoon
geboren wordt en de naam Johannes krijgt, krijgt Zacharias zijn stem terug en dankt hij God
met een loflied (zie ook Bijbel Basics zondag 8 over Lucas 1:57-80).
Lucas vertelt over drie mensen die een loflied zingen. Voorafgaand aan dit verhaal heeft ook
Maria een lied gezongen om God te danken (zie Bijbel Basics zondag 7 over Lucas 1:39-56). En
later dankt de oude Simeon God, wanneer hij baby Jezus in zijn armen heeft (Lucas 2:28-32).
Ook hij spreekt daarin over Jezus als licht dat de mensen de weg naar God wijst.
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4. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

5. UIT DE BIJBEL

Als Johannes is geboren, wordt hij – volgens joods gebruik
– op de achtste dag besneden. Op die dag krijgt hij ook
zijn naam. In Lucas 1:66 staat dat de mensen zich afvragen
hoe het verder zal gaan met Johannes, want het is duidelijk dat God een
bijzonder plan met hem heeft.

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Lucas 1:78.

En op dat moment komt de heilige Geest in Zacharias en zingt hij een
loflied voor God. In het lied bezingt hij hoe God zijn belofte voor Israël nu
vervult. In het eerste deel horen we ook de beloftes meeklinken die God
ooit aan Abraham (Genesis 22:16-18) en David deed (2 Samuel 7:11-16), en
daarmee aan het hele volk: dat God het volk zou redden van zijn vijanden
(vers 70-71 en 73-75). In vers 73-75 bezingt Zacharias wat leven met God
concreet betekent: trouw zijn aan God, zonder bang te zijn, en altijd bij Hem
zijn, ‘ons leven lang’. Het is dat leven in het licht, waarover Jesaja 9 ook
spreekt.
Vanaf vers 76 vertelt Zacharias hoe het verder zal gaan met Johannes.
Zacharias vertelt dat Gods belofte nu ook door Johannes vervuld wordt: hij
mag de komst van dit hemelse licht voorbereiden. Johannes zal vertellen
over het licht dat mensen zal redden uit het donker en hen zal helpen om
met God te leven in zijn vrede. Het zijn dezelfde woorden als Jesaja 9:1 en
6 (de tekst die we vorige week lazen). Op kerstochtend lezen we dat Jezus
het licht is waarover Johannes mag vertellen (Johannes 1:1-18).

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Lucas 1:79.

Het hele lied is een oproep aan het volk, en daarmee aan ons, om in vrede
met God en met elkaar te leven. Om Gods liefde te zien, die Hij in het
hemelse licht naar ons toestuurt. Dat licht zal ons de weg naar vrede wijzen.
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6. WAT HEB JE NODIG?
4-12 jaar
In de kerkdienst
- een beamer om het filmpje te laten zien

Om te doen: Zingen met Zacharias
-	de tekst van een voor de kinderen
bekend kerstlied

4-8 jaar
Om te beginnen
Per kind:
- de expeditiekaart
- een pen of een potlood

Om te doen: Licht kerstbakje
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:
- acht velletjes papier
- een stift
Om te doen: Expeditie Lichtspoor
Per kind:
- de expeditiekaart
- 	een donkergroene of donkerblauwe stift
- 	een lichtgroen of lichtblauw potlood
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.

En verder:
-	water
-	dennentakken, hulst en eventueel
andere takken
-	verschillende versieringen voor
kerststukjes: spuitsneeuw, dennen
appels, IJslands mos, paddenstoelen
-	een stukje kerstslinger
-	een perforator om een gaatje in het
kaartje te maken
-	scharen, eventueel een snoeischaar
voor de leiding

8-12 jaar
Om te beginnen
Per kind:
-	de expeditiekaart
-	een pen of een potlood

-	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

En verder:
-	een walnoot
-	een notenkraker

En verder:
-	water
-	dennentakken, hulst en eventueel
andere takken
-	verschillende versieringen, zoals
spuitsneeuw, dennenappels, IJslands
mos, paddenstoelen
-	een stukje kerstslinger
-	een perforator om een gaatje in het
kaartje te maken
-	scharen, eventueel kleine
snoeischaren

Bijbeltekst
-	een bijbel
Om te doen: Expeditie Lichtspoor
Per kind:
-	de expeditiekaart
- 	een donkergroene of donkerblauwe stift
- 	een lichtgroen of lichtblauw potlood
En verder:
-	titels van bekende liedjes
Om te doen: Licht kerstbakje
Per kind:
-	een potje, een bloempotje of een lege
glazen pot
-	een stuk oasis/steekschuim

Om te doen: Projecteren met licht
-	een lege bus Pringles
-	bij voorkeur extra deksels van
Pringlesbussen
-	een watervaste stift
-	een mobiele telefoon
-	een scherp mesje
-	eventueel gekleurd papier
-	eventueel lijm
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