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Voor de ouders, ter inleiding: Voor de Advent en Kerstmis bieden we 
een doorlopende verwerking aan onder de titel 'Binnenstebuiten'. 

We beginnen iedere kinderwoorddienst met de ‘buitenkant’, met kleding. 
Kleding zegt iets over jou, het laat iets zien van wie jij bent en hoe je 
gezien wilt worden. Maar het gaat in ons christen zijn, mens zijn, niet om 
de buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Niet de uiterlijke 
verbeelding van macht en heerlijkheid is van belang, maar onze daden 
van barmhartigheid, liefde en geloof. Dat is in deze adventsperiode de 
boodschap van zowel Jezus als Johannes.

De buitenkant kan tegelijk wel een signaal geven over de binnenkant. 
Iedere kinderwoorddienst gaan we daarom op zoek wat de buitenkant 
wel en niet zegt over de binnenkant. Naast de aandacht voor buitenkant 
en binnenkant speelt als rode draad in dit project ‘de verwachting’ zoals 
die uitgesproken wordt in de evangelielezingen van deze 
adventsperiode.

 In de evangelie lezing van 
kerstmorgen wordt de verwachting van 
de geboorte van de Messias 
werkelijkheid. De vreugdebode in de 
eerste lezing van Jesaja meldt het 
goede nieuws al ver voor de geboorte 
plaatsvindt. En in eerdere verzen wordt
schrijft Jesaja al dat het Licht het 
donker zal overwinnen en dat het volk 
het Licht zal aanschouwen (Jesaja 9: 1-

6). Over dit Licht schrijft Johannes in de evangelielezing van deze 
kerstmorgen. Het Licht dat zijn start heeft in een baby en zal uitgroeien 
tot een volwassen man die licht, vreugde en vrede zal verkondigen en 
brengen in Gods naam. Daarmee komt God op aarde.

Als kledingstuk worden er babykleertjes gepresenteerd. Maar het 
Christus kind had geen kleertjes maar lag in doeken. Daarom ook wat 
hydrofiele luiers of doeken op deze kerstmorgen. Op de poster van deze 
zondag zien we baby Jezus.

Vooraf klaarleggen:
Zorg dat er op een wit (!) kleed een adventskrans in het midden staat/ligt 
(vier verschillende kaarsen op een bord voldoen ook!). Leg het hartje 



erbij (zie hieronder). Een extra kaars. Babykleding en hydrofiele luiers of 
doeken. 

Zorg voor een waslijn waar de poster/kaart behorende bij de zondag 
opgehangen kan worden (of plakband om te plakken op een deur of 
tafeltje of vensterbank). Print de poster uit (zie hieronder).

Opening: Neem met de kinderen plaats bij de adventskrans. Leg de 
poster ernaast. Leg het hart ernaast. Leg de babykleertjes en het doek 
erbij. Steek vier kaarsen van de adventskrans aan, en de extra kaars.

Gebed: 
Goede God,
Jezus is geboren,
dat maakt ons heel erg blij.
Hij is het Licht waar we op wachtten.
Hij maakt dat we alles zien
vanuit de ogen van U, God.
En U ziet ook ons
en we mogen kinderen van U zijn.
Wij bidden dat veel mensen 
Jezus mogen zien als het Licht
zodat ze in vrede in hun hart kunnen leven.
Amen

In gesprek: 
Sta met de kinderen even stil bij de babykleertjes. Wat zien zij? Wie 
draagt deze kleding? Wat roept deze kleding bij hen op? Waarom 
zouden er babykleertjes liggen deze ochtend?
Maar was dit wat Jezus aanhad? Pak de hydrofiele luiers erbij. Wat 
vinden de kinderen beter passen bij baby Jezus?

Vraag de kinderen waarom zij denken dat God Jezus als heel klein 
baby’tje bij de mensen heeft laten komen? Hij had Jezus misschien ook 
op een wolk naar beneden kunnen laten komen, net zoals Jezus weer 
terug ging naar zijn Vader met Hemelvaart. 
Filosofeer met de kinderen hierover. (Let wel, er is geen goed en fout, 
laat de kinderen vrij associëren).

In de evangelielezing wordt verteld dat Jezus vele namen heeft.
Vraag de kinderen of ze er een paar weten?
Vertel dat mensen die de Bijbel heel goed kennen wel 700 honderd 
namen voor Jezus gevonden hebben (Zie namenwolk).



In de evangelielezing van vandaag is de naam van Jezus 'Licht'.
Wat vinden de kinderen van deze naam voor Jezus?
Zegt dit iets over de buitenkant of de binnenkant van Jezus?

Pak de poster van baby Jezus erbij en hang deze op. Zien zij wat Jezus 
aanheeft?  

Pak het hartje erbij en beslis samen met de kinderen welk woord jullie op
dit hartje gaan schrijven als belangrijk voor de binnenkant van Jezus.
Plak dit hartje op de poster.

Bijbelverhaal (naverteld)
Zie je wel?!

Het kindje dat in doeken gerold in de kribbe ligt in de kribbe heeft veel 
namen. Namen die vertellen wie Hij eigenlijk is. Zijn naam is Jezus. Maar
de meest bijzondere naam van Jezus is dat Hij het Licht wordt genoemd.
Het Licht. Jezus is het Licht dat alles wat donker is wegjaagt. Dat 
gebeurt al vanaf het begin van de wereld. Jezus was er al bij toen God 
de wereld maakte. Alle leven, alle mensen en alle fijne dingen zijn door 
het Licht gemaakt. Maar het donker is niet blij met al dat Licht. Het 
donker wil het Licht niet laten komen, want dan is het niet donker meer.
Op een dag stuurde God een man, Johannes, die de mensen moest 
vertellen over het Licht. Daardoor dachten sommige mensen dat hij zelf 
het Licht was. Maar zij
vergisten zich. Het Licht
kwam pas na Johannes, en
Johannes vertelde aan
iedereen dat het Licht zou
komen.



Toen kwam Jezus naar deze wereld. Het Licht kwam ineens heel 
dichtbij. Hij werd mens. Niet iedereen in de wereld was daar blij mee. 
Sommigen hielden van het donker. Maar de mensen die wel blij waren 
met het Licht, zagen alles beter door het Licht. Ook God zagen ze beter 
door het Licht. Zo werden ze kinderen van God en leefden ze in Gods 
Nieuwe Wereld.
Johannes vertelde over het Licht, aan de mensen toen. Om ze te helpen 
gelukkig te worden. Hij heeft goed begrepen hoe belangrijk Jezus is. Hij 
weet dat het Licht ons helpt en gelukkig maakt. Zie jij het ook?

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Verder in gesprek: Lees het laatste stukje van de evangelielezing nog 
een keer voor. Vraag de kinderen hun ogen dicht te doen zodat ze in het 
donker kunnen luisteren naar het Licht. Vertel heel rustig zodat er tijd is 
voor de kinderen om beelden te vormen in hun hoofd terwijl ze luisteren.

“Toen kwam Jezus naar deze wereld. Het Licht kwam ineens heel 
dichtbij. Hij werd mens. Niet iedereen in de wereld was daar blij mee. 
Sommigen hielden van het donker. Maar de mensen die wel blij waren 
met het Licht, zagen alles beter door het Licht. Ook God zagen ze beter 
door het Licht. Zo werden ze kinderen van God en leefden ze in Gods 
Nieuwe Wereld.
Johannes vertelde over het Licht, aan de mensen toen. Om ze te helpen 
gelukkig te worden. Hij heeft goed begrepen hoe belangrijk Jezus is. Hij 
weet dat het Licht ons helpt en gelukkig maakt. Zie jij het ook?"

Vraag de kinderen hun ogen te openen.

Als ergens het licht op valt dan verandert dat je beeld.
Soms is het te donker en zie je niks. Als het licht dan aangaat zie je het 
wel. En soms kan de inval van het licht je kijk op dingen veranderen.

Zo was en is het met Jezus ook. Zijn Licht geeft ook verandering bij 
mensen. Je gaat de dingen die je doet vanuit het Licht van Jezus zien en
doen en dat is toch anders.

Kijk samen met de kinderen het korte filmpje van meester Hekman (1 
minuut, na 30 seconden begint het proefje). Meester Hekman maakt 
licht. zie: https://www.youtube.com/watch?v=k5eIapcaxvw 

Slotgebed:



Goede God,
U laat een nieuw licht 
op de wereld schijnen 
door de geboorte van Jezus. 

Wij bidden U:
Om Uw licht in ons leven, 
dat alles nieuw maakt.
Amen.

Extra:
Ga zelf proberen wat meester Hekman liet zien! (* voor de iets oudere 
kinderen om zelf te doen)

Benodigdheden
- 2 maatbekers of vazen van glas
- Water
- Stevig karton
- Blanco papier
- Dikke stift

Schrijf een woord met viltstift op het blanco blad. Draai het blad om, en 
houdt het tegen het raam om het in spiegelschrift op de achterkant te 
schrijven. 
Zet het tegen het karton achter het glas, maatbeker of vaas, met het 
spiegelschrift naar voren. Zorg dat er ongeveer 20 centimeter tussen het 
glas en het papier zit. Kan iets meer of iets minder zijn. (van tevoren 
even uitproberen!)
Kan je het woord nu lezen? 
Giet het glas, vaas of maatbeker vol met water.
Kan je het woord nu lezen?

Fijne Kerstdagen! 


