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alles komt goed
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Voorleesverhaal

Die nacht ligt Daan te woelen in zijn bed. Zijn gedachten blijven in 
een cirkeltje draaien rond de ziekte van zijn vriendin. Is leukemie 
zeker weten ongeneeslijk? Hoe lang zou het duren, voordat Sanne 
dood is? Zou het heel erg pijn doen? Er komt een streep licht tussen 
de kieren van het gordijn door. Daan zucht. Hij heeft nog steeds niet 
geslapen. Na een uur roept zijn moeder dat hij moet opstaan, maar 
hij doet net of hij niets hoort. Voor de zekerheid draait hij de deur op 
slot. Hij gaat op zijn buik op zijn dekbed liggen. In gedachten is hij 
weer bij het meertje. Hij klimt op de touwbrug. Voordat ze dood gaat, 
wil hij Sanne laten zien dat hij echt naar de overkant kan lopen. 
Halverwege begint het touw weer te wiebelen. Hij wil ‘Help!’ 
schreeuwen en ‘Trek het touw strak’, maar er komt geen geluid uit 
zijn keel. Hij valt heel langzaam. Vaag ziet hij een dansende witte 
vlek. Er ligt iets op de bodem. Hij voelt het water om zich heen, zinkt 
en staart recht in het blauwe, opgezwollen gezicht van Sanne. Haar 
holle ogen staren hem aan. Help! Is ze dood…? Dan hoort hij een 
zacht klopje. Waar komt dat nou vandaan? Weer hoort hij kloppen, 
wat harder nu. “Daan, Daan, doe open!” Daan schiet overeind en 
staart naar zijn kamerdeur. “Ik ben het, Sanne!” Versuft wankelt hij 
naar de deur en draait de sleutel om. Zijn rug is nat van het zweet.
 
Als hij Sanne ziet staan, voelt hij zich heel verdrietig. Haar gezicht is 
zo wit... Sanne gaat naast hem op het bed zitten. “Waarom zei je 
niks?”, vraagt Daan. “Ik weet niet”, antwoordt Sanne. “Ik had toch 
mee kunnen gaan naar het ziekenhuis ofzo.” Sanne zegt niks en plukt 
aan haar trui. “Ik dacht dat je mij dan misschien niet meer leuk zou 
vinden”, antwoordt ze ten slotte. Daan kijkt verbaasd opzij. “Hoe kom 
je daar nou bij?”, roept hij.

Twee weken later zit Daan met zijn vader aan de oever van het 
meertje. Samen gaan ze een nachtje kamperen. Achter hen staat 
hun tentje met hun matjes en slaapzakken. De zon verdwijnt 
langzaam achter de bomen. Daans voorhoofd bonkt van de hoofdpijn 
en van de gedachten aan Sanne. Zij ligt stil tussen de witte lakens 
van het ziekenhuisbed. Hij tuurt naar de hemel. Zou God hem nou 
hier zien zitten? Zou hij zich nou eigenlijk iets aantrekken van wat 
hier op aarde gebeurt? De bomen beginnen te ruisen. Er trekt opeens 
een tinteling door zijn lijf. Het is net alsof iemand een warme hand op 
zijn hoofd heeft gelegd. De hoofdpijn trekt weg. ‘God’, denkt Daan. 
‘Was u dat?’ Hij begint te bidden. Heel diep en heel lang. Voor Sanne 
en voor alle mensen die het moeilijk hebben. Dan kruipt hij naast zijn 
vader in zijn slaapzak. 

Daan wordt wakker van de warmte. Als hij de tent openritst, is het al 
een klein beetje licht. Voor hem ziet hij het zwarte water van het 
meertje. Daarachter een lichte oranje streep. Even later klimt een 
grote oranje bal omhoog. Het meertje doet mee en wordt ook oranje. 
Een baan van licht kruipt langzaam over de boomtoppen, over het 
grasveld achter de tent en verder de kampeerplaats op. Daan zet zijn 
mobiel aan en sms’t: ‘Zon gaat op. MOIZ’*, Sanne is vast nog niet 
wakker. Maar even later hoort hij een piepje. ‘BEM’**, sms’t Sanne. 
Daan typt haar nummer. Ze neemt meteen op en roept: “De dokter 

zegt dat het goed gaat!” Ze hebben haar beenmerg geprikt en er 
zitten nog maar een paar zieke cellen. Dat betekent dat ze beter kan 
worden. Daan juicht en voelt zich zo licht als een veertje. Hij heeft zin 
om de radslag te doen en de handstand en om keihard naar het 
ziekenhuis te rennen. Alles ziet er fris en nieuw uit. 

*  betekenis: Het is mooi
**  betekenis: Bel me
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Dit boekje is een onderdeel van WAYtoGO, in het seizoensthema 
‘Mijn leven’. Dit deel gaat over de opstanding en is getiteld Alles 
komt goed. De totale serie bestaat uit de volgende delen:

•  Altijd bij mij – over God
•  Ssst… – over stilte
•  Dit ben ik – over mijzelf
•  Frissss! – over de doop
•  Alles is weg – over de woestijn 
•  Alles gaat vanzelf – over relaxen
•  Lief – over liefde
•  Pssst… – over geheimen
•  In de put – over de nacht
•  Alles komt goed  – over de opstanding
•  Ik zie, ik zie… – nog eens over God

Dit boekje is bestemd voor leiding van kinderen tussen 8 en 12 jaar. 
Bij dit boekje hoort het WAYtoGO KIDS boekje Alles komt goed:  
een invulboekje voor kinderen zelf.

Het gebruik van de Levensparels is niet noodzakelijk om het 
programma te volgen, maar heeft wel een grote meerwaarde. De 
Levensparels zijn als armband verkrijgbaar en als zelfrijgset en 
maken de onderwerpen van het seizoensthema ‘Mijn leven’ tastbaar.
 

Opstanding
Het leven van ieder mens kent donkere momenten. Niemand ontkomt 
hier aan. Iedereen komt wel eens in aanraking met persoonlijke 
problemen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk. Iedereen heeft 
familie of goede vrienden en vriendinnen die zomaar opeens kunnen 
wegvallen, door overlijden of andere oorzaken die aan relaties 
tussen mensen een einde maken. Geen mens ontkomt aan moeilijke 
dilemma’s waarvoor je soms wordt gesteld, zonder dat je daar zelf de 
hand in hebt gehad. Voor kinderen is dit niet anders dan voor 
volwassenen.

In deze duisternis die soms oneindig lijkt, breek het licht toch altijd 
door. Het kan zijn dat problemen verdwijnen, maar dat hoeft niet. Het 
licht zorgt vooral voor kracht en hoop om het  leven in de duistere 
periode draaglijker te maken. Soms is daar maar een heel klein 
beetje voor nodig. De dagelijkse ervaring van het opkomen van de 
zon, geeft zicht op de betekenis van licht in het soms duistere leven 
van mensen. 

Jezus Christus is de mens naar Gods hart, die wij ook het ‘Licht van 
de Wereld’ noemen en die met Pasen het duister van de dood 
voorgoed heeft verdreven. Zijn opstanding is onze opstanding, zijn 
licht weerkaatst in ons leven en wijst wegen aan te midden van de 
problemen.

Met de opstanding van Jezus Christus kwam er geen einde aan de 
dood, geen einde aan onvrijheid, geen einde aan de duisternis, maar 
ontstond wel het geloof en de hoop dat er licht is dat de duisternis 
aankan. Naar dat licht kan ieder mens in vertrouwen blijven 
verlangen. De hoop erop hoeven we nooit los te laten.

In dit materiaal behandelen we het thema met bouwstenen voor 
twee bijeenkomsten, elk met een eigen invalshoek.

Bijeenkomst 1: Het donker verdrijven
Bijeenkomst 2: Een nieuwe morgen

Zelf bOuwen aan je prOgramma
Je hoeft niet alles te doen om een compleet programma te hebben. 
Lees alles door en kies datgene wat bij jouw kinderen past. Let 
daarbij op leeftijd, kennisniveau en het type kinderen: heb je veel 
sportievelingen, creatievelingen, binnen- of buitenkinderen in de 
groep? Het is goed daar rekening mee te houden. 

de Opstandingsparel

De opstandingsparel is de parel van het licht. Deze witte parel is met 
de zwarte parel van de nacht verbonden. Met de opstandingsparel 
verdwijnt de nacht, de morgen breekt aan. 

De opstandingsparel helpt je om bewust stil te staan bij de momen-
ten in je leven dat het licht doorbrak. Er kwam een eind aan wat 
moeilijk, zwaar en verdrietig was – een einde aan de duisternis in je 
leven. Of die pijnlijke periode werd makkelijker te dragen. 

Als je de opstandingsparel vasthoudt kan je, op momenten dat het 
licht toch niet lijkt te willen doorbreken, terugdenken aan die 
momenten in je leven dat het licht toch wegen wees om te gaan. Zo 
kan deze parel je hoop geven: de hoop dat licht en vrijheid mogelijk 
zijn, soms tegen beter weten in.

Vooraf
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dOelstellingen van deZe bijeenkOmst
•   De kinderen hebben ervaren hoeveel duister je kunt verdrijven met 

een klein beetje licht.
•   De kinderen hebben kennisgemaakt met een bijbels verhaal 

waarin iemand leeft van het donker naar het licht.
•   De kinderen weten dat Jezus Christus in de christelijke traditie met 

Pasen de ‘duisternis’ voorgoed heeft verdreven, ook al betekent 
dat niet dat mensen het niet soms toch nog moeilijk kunnen 
hebben.

1. Opening

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: lucifer

Zorg voor een donkere ruimte. Vraag de kinderen in een kring te 
komen zitten. Zeg dat je het licht uit gaat doen. Dat zal wel wat 
hilariteit geven. Dat geeft niets. Vraag de kinderen, als ze eenmaal 
stil zijn, wat ze zien. Als het goed is, zien ze erg weinig. Doe nu het 
licht weer aan. Vertel de kinderen dat je opnieuw het licht uit gaat 
doen, maar in het donker een lucifer aan zal steken. Vraag opnieuw 
wat de kinderen zien. Laat de lucifer zo ver mogelijk uitbranden. Wat 
valt ze op? Met een heel klein lichtje zie je al veel meer!

2. Woordenpuzzel

Tijdsduur: tien minuten
Nodig: KIDS boekjes, pennen

In het KIDS boekje staat een puzzeltje. De kinderen mogen een kring 
trekken om de woorden die volgens hen bij ‘duisternis’ horen en om de 
woorden die volgens hen bij ‘licht’ horen. Wat omcirkelen de kinde-
ren? Waarom kiezen ze voor de omcirkelde woorden? Is er ook 
meningsverschil? Kunnen ze aan elkaar uitleggen waarom ze van 
mening verschillen? Snappen ze wat het woord ‘opstanding’ betekent?
Woorden bij ‘duisternis’: donker, nacht, verdriet, overstroming.
Woorden bij ‘licht’: vrolijk, kracht, sterren, opstanding.
 
3. Verhaal

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: bijbel

Vertel de kinderen in je eigen woorden het bijbelverhaal over Naomi 
en Ruth (Ru). Naomi moest verhuizen naar een vreemd land en 
raakte alles kwijt, ook haar man en haar twee zoons. Ze moest terug 
naar Israël. Door één van haar twee buitenlandse schoondochters: 
Ruth, die mee terugging, kreeg ze toch weer een nieuw leven. Ruth 
kon bij iemand aan het werk, trouwde en werd uiteindelijk één van 
de voorouders van koning David. Zo kon Ruth voor Naomi zorgen en 
zo reisde Naomi in haar leven van het donker naar het licht.

4. Gesprek

Tijdsduur: vijftien minuten 
Nodig: KIDS boekjes, viltstiften/potloden

Praat met de kinderen na over het verhaal, aan de hand van de 
woordenpuzzel hierboven: wat was er nu ‘donker’ in het leven van 
Naomi en wat ‘licht’? Laat de kinderen na het gesprekje in hun 
boekje in het vakje ‘Eerst in het donker’ een tekening maken van een 
verdrietige gebeurtenis in het leven van Naomi en in het vakje ‘Toen 
in het licht’ een tekening van het nieuwe leven van Naomi. Hebben 
ze in hun omgeving of zelf wel eens iets meegemaakt wat lijkt op 
‘van donker naar licht leven’? Als je het verhaal van Naomi en Ruth 
niet hebt verteld, kan je ook zo het gesprek over de herkenning van 
‘van donker naar licht leven’ voeren. Eventueel kunnen de kinderen 
daarna in de vakjes in hun boekje het donker en het licht tekenen 
van de gebeurtenis die is besproken.

5. Het Licht van de Wereld

Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: KIDS boekjes, overtrekpapier, scharen, lijm, dikke potloden, 
viltstiften/kleurpotloden

In het christelijk geloof wordt één mens in het bijzonder het ‘Licht 
van de Wereld’ genoemd, omdat hij door zijn leven liet zien dat de 
duisternis nooit zo sterk is als het licht. Wie is dat…? In het KIDS 
boekje staan vakjes, met daarboven de tekst: ‘Licht van de Wereld’. 
Met het overtrekpapier gaan de kinderen alle vakjes overtrekken. In 
de vakjes in het boekje staan geen of één of meerdere kleuren die de 
kinderen in de vakjes die zijn ontstaan op het overtrekpapier, mogen 
in kleuren. Vraag de kinderen daarna de vakjes op het overtrekpa-
pier uit te knippen. Kunnen ze de losse vakjes zo schikken dat ze de 
mens zien over wie wordt gezegd dat hij het ‘Licht van de Wereld’ is? 
Als de kinderen klaar zijn, kunnen ze de vakjes in de goede schikking 
in het boekje plakken. Wat vinden de kinderen ervan dat Jezus het 
‘Licht van de Wereld’ wordt genoemd? Snappen ze de vergelijking?

1. Het donker verdrijven
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6. Hoe lichter hoe beter

Tijdsduur: vijf tot tien minuten
Nodig: tafel, aluminiumfolie, zak waxinelichtjes, twee doosjes 
lucifers

Verdeel de groep in tweeën. Zet beide groepen aan de ene kant van 
de buitenruimte waar je bent, en zet de tafel aan de andere kant. 
Over de tafel is aluminiumfolie gelegd. De waxinelichtjes en twee 
doosjes lucifers liggen bij de kinderen. Beide groepen moeten er 
voor zorgen dat er zoveel mogelijk brandende waxinelichtjes op tafel 
komen (buiten kan dat een hele uitdaging zijn). Er mag steeds maar 
één kind met een waxinelichtje naar de tafel hollen. Geef ongeveer 
drie minuten de tijd. Welke groep heeft voor het meeste licht 
gezorgd? Benoem nog even dat ze dit spel nooit zonder volwassenen 
mogen spelen, vanwege brandgevaar. Tip: zet een emmer met water 
klaar voor als het spel uit de hand mocht lopen.

7. Sluiting 

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: waxinelichtjes, grote kaars, lucifers

Geef ieder kind een waxinelichtje. Steek de grote kaars aan. Als je 
het aandurft, kun je het licht weer uitdoen, maar pas nadat je de 
grote kaars hebt aangestoken. Het effect van de verspreiding van 
het licht is dan veel groter, als de kinderen hun waxinelichtje 
ontsteken aan de grote kaars. Laat de kinderen hun lichtjes voor zich 
neer zetten op tafel. Vertel erbij dat mensen de weerkaatsing van het 
licht van Jezus kunnen zijn, zodat het voor onszelf en voor anderen 
minder donker is om ons heen.
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dOelstellingen van deZe bijeenkOmst
•   De kinderen weten dat ze er op kunnen rekenen dat na elke nacht de 

zon weer opkomt, zonder dat iemand daar wat voor hoeft te doen.
•   De kinderen hebben verteld of zij wel eens een zonsopgang hebben 

meegemaakt en kunnen vertellen hoe ze die hebben ervaren.
•   De kinderen weten dat Jezus Christus in de christelijke traditie 

wordt gezien als het Licht na het donker.

1. Opening 

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: KIDS boekjes, op maat geknipte stukjes goudkleurig papier 
(zie voor de vorm en de maat het KIDS boekje), lijm, grote kaars, 
lucifers

Vraag de kinderen in een kring om tafel te komen zitten. Steek de 
grote kaars aan en zet die midden op tafel. Deel de stukjes goudpa-
pier uit en vraag de kinderen dat op de goede plek in hun boekje te 
plakken. Als ze het boekje naar de kaars toe ophouden, schittert het 
goudkleurige papier. Vertel de kinderen dat wat ze hebben gemaakt 
staat voor de zon die elke dag weer opkomt, ook al kun je dat niet 
iedere dag zien. We mogen er hoe dan ook altijd weer op rekenen.

2. De opkomende zon

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: KIDS boekjes, pennen/viltstiften/kleurpotloden

Vraag de kinderen of ze wel eens een zonsopkomst hebben 
meegemaakt. Zo ja, waar was dat en wat vonden ze ervan? In hun 
KIDS boekje, onder de opkomende zon, kunnen de kinderen in een 
trefwoord of een kort zinnetje schrijven hoe ze dat vonden. Wellicht 
kun je ook een eigen ervaring met hen delen?

3. Verhaal

Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: KIDS boekjes

Lees met de kinderen uit het KIDS boekje het gedicht ‘Het licht 
schijnt in de duisternis’ van Karel Eykman. Geef de kinderen de 
gelegenheid er iets over te zeggen, als zij dat willen.
Als je dit materiaal rond Pasen gebruikt, kun je er natuurlijk ook voor 
kiezen het opstandingsverhaal aan de kinderen te vertellen. Gebruik 
daarna onderdeel 5 om hierover met de kinderen te praten.

4. Jij bent de lamp

Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: KIDS boekjes, lijm, gekleurde stukjes stof, scharen, papier, 
viltstiften/kleurpotloden

Vraag de kinderen een van de stukjes stof op maat uit te knippen, 
zodat het past in het dekbedplaatje in hun KIDS boekje. Vraag ze ook 
van papier een zaklampje te maken. Dat mogen ze half onder het 
stukje stof plakken. Bij het plaatje staat ‘Laat maar zien dat je er 
bent. Je hebt geen lamp, jij bent de lamp.’ Wat vinden de kinderen 
van dat idee? Hoe kun je nu zelf een lampje zijn? Wat zou de dichter 
Karel Eykman daarmee hebben bedoeld?

5. Gesprek

Tijdsduur: vijf tot tien minuten
Nodig: geen benodigdheden

Als je het gesprekje dat hierna volgt, gaat voeren met de kinderen, is 
het van belang dat je de vragen die worden gesteld, van tevoren ook 
aan jezelf hebt gesteld. Wat zijn jouw antwoorden? Kan je die delen 
met de kinderen? Jezus wordt ook wel het ‘Licht van de Wereld’ 
genoemd. Zou het toevallig zijn dat het kerstfeest een lichtfeest is en 
dat na Kerst de zon weer steeds iets langer gaat schijnen? De tijd 
vóór Kerst heet Advent en is de tijd dat we verwachten dat na het 
donker het licht weer komt. Dat Licht, zo geloven wij, is Jezus. Maar 
hoe zit dat nou? Hoe was Jezus nou het ‘Licht van de Wereld’. 
Waaraan kon je dat zien aan Jezus en in zijn leven? Denk hier 
bijvoorbeeld aan het verhaal van de blinde Bartimeüs (Mar. 10: 
46-52). Jezus gaf hem letterlijk weer licht in zijn leven. Is Jezus ook 
een licht voor ons? Hoe dan?

2. een nieuwe morgen



6 7

COlOfOn 

tekst Wielie Elhorst
voorleesverhaal  Gesineke Veerman
eindredactie  Astrid Damstra
illustratie  Egbert Koopmans
foto  Freek Visser
vormgeving  Dog and Pony, Amsterdam
realisatie  Robin Sala, Utrecht
druk  Drukkerij Libertas, Bunnik
materiaal bestellen  www.jop.nl/winkel,  

brochureverkoop@pkn.nl,  
(030) 880 17 24

 © JOP, 2009

2. een nieuwe morgen

6. Sluiting: Houd je lichtje brandend

Tijdsduur: tien minuten
Nodig: schoteltjes, zak waxinelichtjes, lucifers, aluminiumfolie,  
stuk touw

Zet aan één kant van de ruimte twee tafels. Leg op beide tafels een 
flink stuk aluminiumfolie neer. Verdeel de kinderen in twee groepen. 
Een van beide groepen gaat voor de twee tafels  staan. Zet per kind 
een waxinelichtje op de tafels, op een schoteltje. Ieder kind moet zijn 
eigen lichtje beschermen. Leg op anderhalve meter afstand een 
touw voor de tafels. De andere groep mag niet verder dan dat touw 
komen en moet vandaar proberen de waxinelichtjes uit te blazen. De 
kinderen voor de tafels mogen niet van hun plaats afkomen en alleen 
maar met hun lichaam bewegen. Hoeveel lichtjes krijgt de andere 
groep uit in twee minuten? Herhaal het geheel na twee minuten, 
maar wissel de groepen om. De groep die de meeste lichtjes 
brandend houdt, heeft gewonnen. Benoem nog even dat dit spel 
alleen leuk is met elkaar en dat het thuis niet zo’n goed idee is. 
Tip: zet een emmer met water klaar voor als het spel uit de hand 
mocht lopen.

7. Plakken
Na afloop van de tweede bijeenkomst deel je aan alle kinderen uit je 
groep de sticker van de opstandingsparel uit. De kinderen kunnen 
die in het daarvoor bestemde vakje op de kaft van hun boekje 
plakken. Iedereen mag z’n eigen boekje mee naar huis nemen.  
Er staan nog een paar opdrachtjes in om alleen te doen. Wijs ze 
daarop. Vertel ze dat ze niet moeten vergeten hun mooie boekjes 
thuis te laten zien. Als alle opdrachtjes af zijn, kan het boekje thuis in 
de speciale bewaarmap.
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