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Zacharias zingt over het hemelse licht
JOHANNES EN ELIA

DANKLIEDEREN

Zacharias zegt:
‘[Het hemelse
licht] zal ons de
weg wijzen naar
vrede.’

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.

Lucas 1:79

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.

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

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

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

Maak de ruimte zo
donker mogelijk.

4

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

Zacharias zegt in zijn
lied dat het hemelse
licht dat schijnt ons
de weg zal wijzen
naar vrede. In dit
proefje ontdek je
waar het licht op de
muur naar wijst.

!

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

Wat zie
of lees
je?

Beplak eventueel de bus met
een vel gekleurd papier.
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