
Thema 2e week:

Jezus is het Licht
Leer deze week samen een bijbeltekst aan:
‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht 
dat leven geeft’, Johannes 8:12.

Maandag Lezen: Johannes 3:16-21
De bekende tekst uit Johannes 3:16 wordt ook wel ‘de Bijbel in een notendop’ 
genoemd. Het Evangelie van Jezus Christus wordt hierin samengevat. Jezus is het Licht 
dat in de wereld is gekomen om de wereld te redden en weer bij God te brengen. 
Mensen die Jezus willen volgen, blijven dicht bij Hem in het licht. Zij hebben niets 
te verbergen. Hun daden laten zien dat wat zij doen tot eer van God is. 

TIP VOOR DE KINDEREN  Alle A, E, I, O,U, en IJ’s zijn verdwenen. Vul ze in op de goede plaats.  
Schrijf je naam op de open plaatsen.  

Dinsdag Lezen: Johannes 8:12 (Het Boek) 
Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld.  

Wie Mij volgt zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.’ 

Ben je wel eens in een donkere ruimte op zoek gegaan naar een lichtknopje? Wanneer 
je het licht aandoet, is alles duidelijk en helder. Je loopt dan niet rond te tasten. Jezus zegt 
deze woorden niet zomaar. De Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus 

die op een duidelijke zonde betrapt is. Zij doen dit omdat ze willen dat Hij iets verkeerds 
zal zeggen waar ze Hem voor kunnen straffen. Maar Hij doorziet hen en zegt: ‘Wie van 

jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’. Stuk voor stuk gaan de 
mensen weg en dan zegt Jezus deze woorden: ‘Ik ben het licht van de wereld’. Wanneer je dicht 
bij Jezus blijft, wandel je in zijn licht en wordt het duidelijk wat je wel en niet moet doen. 

TIP VOOR DE KINDEREN Ervaar eens wat ‘rondtasten’ is. Blinddoek een kind, maak de kamer donker en geef het kind de 
opdracht een bepaald lichtknopje te vinden. Je kunt de opdracht moeilijker maken door het kind eerst een paar keer  
rond te draaien voordat het met de opdracht begint.
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Woensdag Lezen: Johannes 9:1-8
We hebben gisteren over ‘rondtasten’ gelezen. De man in dit verhaal ziet niets.
Hij weet ook niet wat het is om te kunnen zien. Hij heeft altijd in het donker geleefd. Jezus en zijn 
leerlingen zien hem voorbijgaan. De leerlingen komen met een dringende vraag. Jezus zegt dan 
dat de zonde van deze man en zijn ouders niet de oorzaak is van de blindheid. Hij zegt opnieuw 
dat Hij het Licht van de wereld is. Het werk van God mag zichtbaar worden in deze man. Hij 
geneest hem op een bijzondere manier. Leven in het Licht is niet alleen vertellen over het Licht 
maar ook de dingen doen die Licht brengen voor anderen. 

TIP VOOR DE KINDEREN  Prik onderstaande stippen door

 
Je kunt nu aan de achterkant de tekst voelen: Jezus is het Licht. Het staat in brailleschrift.  
Hieronder staat het complete alfabet in braille. 

Donderdag Lezen: Johannes 12:44-47
Veel mensen in Israël volgden Jezus en zagen Hem als een geweldige rabbi die prachtige dingen 
doet en mooie dingen zegt. Ook nu nog vinden mensen Hem een goede leraar, een geweldig 
mens of een boeiende profeet. Maar hier zegt Jezus: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft ook in Hem 
die Mij gezonden heeft’. Als je in Jezus gelooft, geloof dan ook in God de Vader. Geloof dan 
ook in de opdracht die Jezus heeft gekregen om mensen 
te redden uit het donker. Je moet niet in het donker 
blijven maar naar het Licht gaan.
Maar een mens is geen marionet. God heeft 
iedereen een vrije wil gegeven. Ieder mens 
krijgt de keus om Jezus te volgen. Welke keus 
maak je? Geloof je in Jezus als een goed mens 
of geloof je dat Hij het Licht van de wereld is? 

TIP VOOR DE KINDEREN  Speel eens voor marionet. De één is de pop en de ander vertelt wat de pop moet doen. 
Je gaat dan merken dat de ‘pop’ niet meer nadenkt maar doet wat de ander zegt. 



Vrijdag Lezen: 1 Johannes 1:5-10
Johannes zegt dat iedereen zondigt en Gods vergeving nodig heeft. Wanneer wij zondigen, zijn 
wij niet in het licht. Zonde en in het donker leven horen bij elkaar. Om in het licht te blijven is het 
nodig om de zonde te belijden. Alleen het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Als wij 
onze zonden belijden, bekijkt God ons dan door de ogen van Jezus. Hij is vrijwillig naar deze 
aarde gekomen om mensen te redden door de straf voor de zonde op zich te nemen. Daarvoor is 
Hij gestorven aan het kruis en weer opgestaan. Zonde belijden kun je vergelijken met ademhalen. 
Je belijdt de zonden (adem uit) en je ontvangt Gods vergeving (adem in). Om in leven te blijven is 
ademhalen noodzakelijk. Dit principe mag je toepassen in je relatie met Jezus Christus.

TIP VOOR DE KINDEREN Houd je adem eens een poosje in! Wanneer je onderwater zwemt, houd je je adem 
ook in. Maar dan moet je weer ademen. Om dicht bij God te blijven is het belangrijk dat je het principe van 
‘geestelijk ademhalen’ kent. Gods Geest helpt jou erbij! 

Zaterdag Lezen: Psalm 119: 105, 129 en 130
Dit is de langste psalm in de Bijbel. Het is een loflied op de Wet van 
God. Je kunt ook zeggen: het is een loflied op het Woord van God. 
Hoe blijven we nu in het licht?
Hoe blijf je dicht bij God en Jezus? Door het Woord van God te lezen 
en te doen wat Hij zegt: ‘Uw woord is een licht op mijn pad’.
Wanneer je in het donker fietst, is het verplicht om zowel voor als achter 
de verlichting aan te doen. Meestal merk je niet zoveel van deze verlichting. Overal is wel licht om 
je heen. Maar wanneer je op een donkere weg rijdt, merk je pas hoe belangrijk het is wanneer 
jouw verlichting het doet. Je hebt niets aan het fietslicht als je het niet gebruikt. Je kunt het Woord 
van God lezen en er niets mee doen. Dan lijkt het een beetje op de fiets, waar wel licht op zit maar 
dat niet aangezet wordt. De psalmschrijver zegt: ‘Als uw woorden opengaan, is er licht’. Zou dat 
licht dan niet iedere dag moeten worden aangezet?  

TIP VOOR DE KINDEREN Doe alle lichten in huis uit en ga met een zaklamp het hele huis door. Je kunt dan zien hoe 
gemakkelijk het is om met een klein licht toch alles te zien. 


