
Ik ben … het Licht voor de 

wereld 
                  (Johannes 8:12-20) 

WIE IS JEZUS? 

Benodigdheden: 

 Vier adventskaarsen 

 Lucifers of aansteker 

 Bijbel in gewone taal 

 Laptop 

 Glazen potjes (Action) 

 Waxinelichtjes 

 Lijm 

 Stickertjes 

 Lintjes e.d. 

Jezus zegt … Ik ben het Licht voor de wereld 
 

Binnenkomst kinderen 

 de 3 adventskaarsen branden 

Welkom 

 1 kaars wordt uitgeblazen door een kind 

Gebed 

Luisterlied (via Youtube): 
 
 Opwekking 595: Licht van de wereld 
 
Lezen: Johannes 8:12-20 (Bijbel in gewone taal) 

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte: 

 * Heb je vragen over het Bijbelgedeelte? 

 * Wat is er niet duidelijk? 

 * Wat is veroordelen? 

 * Doe jij dat ook wel eens? 

 * Wat is getuigen? 

 * Waarom 2 getuigen? (Gebruik als voorbeeld mensen die trouwen, waarbij getuigen hun 
    handtekening moeten zetten onder de huwelijksakte.) 

 Lees het Bijbelgedeelte nogmaals. 

Zingen: 

 Kinderopwekking 165: Doe wat Jezus zegt (tekst: zie blad 2) 

 

 

kinderprogramma Stille Week 
tweede dag 



Verwerking: 

 Vanavond mogen de kinderen de glazen potjes met lint, glittersteentjes en stickertjes 
 versieren. Het potje wordt op de weg geplaatst en in het potje mag een waxine-lichtje 
 gedaan worden. 

 

 

Kinderopwekking 165: 

 Wie mijn woorden hoort, 
 en wat ik zeg ook doet, 
 die lijkt sprekend op een man 
 die zijn huis bouwt op een rots. 
 
 En de regen valt met bakken neer; 
 de wind waait minstens windkracht tien of meer, 
 de zee komt op en gaat enorm te keer, 
 maar als je bouwt op een rots, hoog op een rots, sta je vast. 

Jezus zegt … Ik ben het Licht voor de wereld 
Verwerking: 

Iedere avond wordt een verwerking 

gedaan. Deze vier verwerkingen vormen 

samen een geheel. 

1e avond: de weg maken van een houten 

plankje met kleine steentjes. 

2e avond: een glazen waxine-potje versie-

ren. 

3e avond: een herder figuurtje maken van 

een wc-rol, papier en stof. 

4e avond: brooddeeg maken en  een 

broodje vormen. 

Op de 4e avond worden alle delen tot een 

geheel gevormd door het glazen potje en 

de herder op het houten plankje met 

steentjes te plaatsen. Dan mag alles mee 

naar huis genomen worden. 
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