
 

Bijbel Basics – advent en Kerst: Dicht bij het Licht 
 
Beste ouder of opvoeder, 
 
Je kind doet mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands 
Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende weken staan in het teken 
van advent en Kerst. 
 
‘Dicht bij het licht’ 
Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: Dicht bij het licht. 
Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst lezen we steeds bijbelgedeeltes die gaan over het licht. 
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, maar is 
noodzakelijk om in het donker iets te kunnen zien. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht 
van de zon is leven niet eens mogelijk. Met licht is het goede nieuws van Kerst ook goed uit te 
leggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1).  
 
We lezen de komende zondagen in Johannes over Jezus die het licht voor de wereld is, in Genesis 

over God die het licht schept, in Jesaja over de belofte van het licht, en in Lucas over Zacharias die 

zingt over het hemelse licht. Op Kerstochtend lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt 

aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld. 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. In het kindje van Betlehem komt het licht van Gods liefde ons leven 

binnen. 

In de kinderdienst doen de kinderen elke zondag van advent opdrachten met de expeditiekaart die 

bij het project hoort. De expeditiekaart wordt tijdens de hele adventperiode gebruikt in de 

kinderdienst. Is je kind niet elke zondag in de kinderdienst? Dan kun je ook thuis aan de slag met de 

expeditiekaart. Op de homepage van Bijbel Basics (debijbel.nl/bijbelbasics) zijn de uitleg en 

opdrachten bij de kaart te downloaden voor ouders. NB De expeditiekaart bevat een 

zonlichtgevoelige inktlaag. Leg de kaart dus niet te lang in de zon, maar bewaar hem op een donkere 

plek. 

Ben je benieuwd wat je kinderen allemaal gaan beleven en wil je tips om het gesprek met hen aan te 

gaan? Lees van verder! 

Extra tip: Adventkalender ‘Dicht bij het Licht!’  
Bij dit project hoort een prachtige Adventkalender voor het hele gezin! Vanaf 1 december plak je elke 
dag een kaarsje op de Adventkalender. Ook zijn er allerlei opdrachten, proefjes en puzzels om samen 
te doen. De kalender kost slechts €1,99 en is te bestellen via onze webshop 
(https://bijbelgenootschap.nl). 
 
 
Zondag 29 november 2020 – Jezus is het licht voor de wereld 
Op deze zondag staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over zichzelf dat hij het licht voor de 
wereld is. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die het licht voor de wereld is. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat je bij Jezus mag horen: Hij is het licht dat 

leven geeft. 

De jongste kinderen doen een opdracht waarbij ze ontdekken of het makkelijker is om te zoeken in 

het donker of in het licht. Wat vinden de kinderen makkelijker? De kinderen maken daarnaast 

https://bijbelgenootschap.nl/


 

wellicht een kaars met een uitspraak van Jezus erop: Ik ben het licht voor de wereld. Weten de 

kinderen wat Jezus hiermee bedoelt?  

De oudste kinderen denken na over wat er gebeurt als er nare dingen in de wereld plaatsvinden; de 
wereld verliest zijn licht en wordt donker. Praat met elkaar eventueel na over de nare dingen waar de 
kinderen het over hebben gehad. Wat betekent het hierbij dat Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de 
wereld’? Daarnaast denken de kinderen na over de verschillende beelden die Jezus gebruikt om 
duidelijk te maken wie Hij is. Welk beeld vinden de kinderen bij Jezus passen?  
 
Zondag 6 december 2020 – God schept het licht 

Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal: God maakt de hemel en de aarde. Op de eerste dag 
schept God het licht. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het licht, dat God zo mooi gemaakt heeft. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die in het donker eerst het licht maakt. 
 
De jongste kinderen doen een opdracht met de expeditiekaart waarbij ze een woord ontdekken dat 
hen dichter bij het licht brengt.  
Daarnaast maken ze in de dienst misschien hun eigen kerstlicht, die ze meenemen naar huis. Wil je 
meer van zulke kerstlichtjes om op tafel of in vensterbank te zetten als het donker wordt? Maak ze 
thuis na.   
Wat heb je nodig? 

- Een glazen potje 
- Een (led) waxinelichtje 
- Verschillende kleuren vloeipapier: (licht)geel, wit en oranje 
- Geel papier 
- (vernis)lijm 
- Kwastjes 

Scheur het vloeipapier in stukjes. Smeer met een kwast de lijm op de potjes. Plak  de verschillende 
stukjes vloeipapier op het potje. Doe het (led)waxinelichtje aan en zet het lichtje in het potje. Zie je 
hoe mooi de kleuren van het licht door het potje heen schijnen?  
 
In een proefje zien de oudste kinderen hoe God het donker van het licht van elkaar scheidt 
nagebootst. Het proefje is erg leuk om thuis na te doen. Kijk hiervoor in het materiaal op 
debijbel.nl/bijbelbasics. Daarnaast is er een opdracht voor de oudste kinderen om een tekening te 
maken in het donker. Is het ze gelukt om iets moois te maken?  
 
Zondag 13 december 2020 – De mensen zullen een stralend licht zien 
Op deze zondag staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn volk en stuurt een nieuwe koning. Hij zal 
voor de mensen als een stralend licht in het donker zijn. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat de mensen weer vreugde zullen krijgen: ze 
leven nu in het donker, maar het zal weer licht worden. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de namen die de lichtbrengende koning zal dragen. 
 
De jongste kinderen maken vandaag een knutsel waarin te zien is dat de mensen blij worden als ze 
het licht zien. Daarnaast hebben ze misschien hun eigen schaduwtheater gemaakt bij het 
bijbelverhaal. Praat met de kinderen na over welk licht de mensen weer blij maakt.  
 
De oudste kinderen leren de verschillende namen van de koning die komt. Ze 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 hebben de kinderen bij hun eigen naam bedacht? Weten de kinderen 
ook wat hun eigen naam betekent? Praat daar met elkaar eventueel over door.  



 

Daarnaast is er een opdracht waarbij de kinderen door middel van licht en het morsealfabet 
ontdekken welke naam bij het koningskind past. Weten de kinderen nog welke naam dat is?  
 
 
Zondag 20 december 2020 – Zacharias zingt over het hemelse licht 
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. 
 
Zacharias dankt God in een lied. Voor het eerst kan hij weer praten en zingen, nadat hij dat een hele 
tijd niet heeft gekund. In de kinderdienst doen de jongste kinderen ook een opdracht waarbij ze niet 
mogen praten, en zingen ze een lied voor God, net als Zacharias. Houden jullie van zingen thuis? Zing 
met elkaar een paar bekende kerstliederen.  
Wellicht nemen de kinderen een mooi kerstbakje mee naar huis. Zet het op een mooie plek, zodat 
het licht in huis schijnt! 
 
Ook de oudste kinderen ontdekken hoe het is om niet te mogen praten. Ze doen een spel waarbij ze 
zingen zonder geluid. Ook zij nemen misschien een mooi kerstbakje mee naar huis. Zet het op een 
mooie plek in huis.  
In het proefje van deze zondag maken de kinderen hun eigen dia. Wat lezen de kinderen op de muur 
als ze de tekst erop projecteren?  
 
Zondag 25 december 2020 – Jezus is het ware licht 
Op deze Eerste Kerstdag staat Johannes 1:1-18 centraal: Gods Zoon is het licht voor de mensen, Hij 
komt naar de wereld toe. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Gods Zoon, die bij ons kwam (wonen). 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Gods Zoon, die het licht is voor alle mensen. 
 
Vandaag vieren we het Kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus, de Zoon van God die bij ons 
kwam wonen. De kinderen leren vandaag over de personen uit het Kerstverhaal. Weten de kinderen 
wat Johannes over Jezus zegt in zijn evangelie?  
 
De oudste kinderen maken een knutsel van een omgekeerd wijnglas en zeggen met elkaar de tekst 
van het bijbelkaartje van vandaag op: ‘Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij 
kwam naar de wereld’ (Johannes 1:9). Lees de tekst thuis met elkaar na.  
 


