
Dit boekje is van

Plak hier je 
opstandings- 
parel sticker

Alles komt goed

Plak hier een 
plaatje over licht

Welke mensen wil jij wat meer licht in hun leven geven, omdat ze het moeilijk 
hebben? Schrijf hieronder je eigen gebed:

God van Licht,

Amen

Om thuis 

te doen!

Om thuis 

te doen!



1. Het donker verdrijven

Welke woorden horen bij LICHT?  
Zet er een cirkel omheen

Welke woorden horen bij DUISTERNIS?  
Zet er een cirkel omheen

Om thuis 

te doen!Vandaag,                                    dag,

..  -  ..  - 20  ..  , werd het om          uur  

licht en om           uur weer donker

LICHT
DUISTERNIS

Vrolijk
DonkerKracht

Vogel
Hoepel

Verdriet

Sterren

Nacht
Opstanding

Overstroming

Appel Spin
Schoolplein Weiland

Eerst in het donker

Toen in het licht

LICHT VAN DE WERELD



Maak een dekbed uit het gedicht van een stukje 
stof en het lampje van een stukje papier en  

plak het hieronder op:

2. een nieuwe morgen

Heb jij wel eens een zonsopkomst meegemaakt? Hoe was dat?

HET LICHT SCHIjNT IN  
DE DUISTERNIS

Donker is bang zijn
donker is eng.

Duik weg onder je dekbed
verstop je in het hol van je nest.

Vergeet de rest, verschuil je
bij het licht van je zaklantaarn.
Die is je houvast in de nacht.

Donker is wel bang zijn
donker is wel eng.

Maar blijf niet onder je dekbed
klamp je niet vast aan die lamp.

Kom te voorschijn, laat maar schijnen
kom met je licht op tegen de duisternis.

Je licht kan het donker aan.

Laat maar zie dat je er bent.
Je hebt geen lamp, jij bent de lamp.

bij Johannes 1 vers 5

[uit: M. Nijenhuis (eindred.), Licht dat 
nooit meer dooft. Teksten voor advent 
en kerst, Amersfoort (NZV-uitgevers) 

2008, 30.]

tekst: Karel Eykman

Ik ben zelf een lampje als:

Laat maar zien dat je er bent. je hebt geen lamp, jij bent een lamp.
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3 Om thuis 

te doen!

Plak hier het stukje stof



kleurplaat bij het voorleesverhaal

www.jop.nl/kids

Als je alles hebt gedaan in dit boekje,  
kan je het in je bewaarmap stoppen.


