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Ik ben het licht voor de wereld

Johannes 8:12-20
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Thema: Jezus, het licht voor de wereld

Doel
De kinderen laten zien dat Jezus het licht is. Gods licht straalt in zijn woorden en daden. Je hebt Jezus nodig om de goede 
weg in je leven te vinden.

Toelichting
Kinderen weten goed dat ze uit moeten kijken. Het verkeer op weg naar school kan gevaarlijk zijn. Je kunt uitglijden 
(sneeuw en ijs) of struikelen (rommel, paaltje) als je niet goed oplet. Maar kinderen moeten ook uitkijken hoe ze leven, dat 
ze de goede beslissingen nemen: Scheld ik die ander uit of kom ik juist voor hem op? Doe ik mee aan wat verkeerd is of ga 
ik weg?
Kinderen moeten hun weg zoeken in het dagelijks leven. Grote mensen ook. Ze kunnen elkaar daarbij helpen, maar eigen-
lijk is er maar één die ons de weg kan wijzen. Dat is Jezus. Hij zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Ik help je om de goede 
weg, dichtbij God te vinden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus geneest twee blinden (Matteüs 9:27-31)
Richtlijnen: Ga niet in op de abstracte omschrijving ‘licht voor de wereld’. Vertel aan de jongsten de betekenis daarvan met 
de geschiedenis van de twee blinden.
Als je niet goed kunt zien, krijg je een bril. (Zet de kinderen een bril op, liefst met wat sterkere glazen) Maar als je heel 
slecht kunt zien, helpt een bril niet meer. Dan zie je alles wazig of je kunt alleen licht en donker zien. En als blind bent, is 
alles donker (doe de kinderen een blinddoek voor). Dan kun je veel dingen niet alleen (wat kun je niet?); je moet geholpen 
worden.
Jezus komt twee blinde mensen tegen. Hun wereld is donker. Ze roepen om hulp. Jezus vraagt of ze geloven dat Hij hen 
beter kan maken. Als ze ja zeggen op die vraag, wordt hun wereld weer licht. Ze kunnen alles weer zien en kunnen zelf 
de weg vinden. Ze zien ook Jezus, die hun leven weer mooi en licht gemaakt. En ze bedanken God dat Jezus hen heeft 
geholpen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus geeft Gods licht 
Richtlijnen: Ook bij deze kinderen kun je het verhaal illustreren. In een kamer zonder ramen is het donker; zonder lamp 
kun je daar niets zien, ook al mankeert er niets aan je ogen. En als jij een blinddoek voor hebt, kun je heel moeilijk je weg 
vinden, ook al is het licht om je heen. Iets slecht noemen we vaak donker of zwart.
In het dagelijks leven kom je gevaren tegen. Je kunt op straat of in huis vallen of een ongeluk krijgen. Soms kun je daar 
niets aan doen, soms had je beter uit moeten kijken. Maar er dreigen meer gevaren, donkere dingen: je kunt slechte dingen 
zeggen en doen, waardoor anderen pijn of verdriet hebben. Waardoor jij en anderen kunnen struikelen en beschadigd 
raken. Wie wijst ons de goede weg?
Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Als je van Mij houdt, als je naar mijn woorden luistert, dan krijg je het licht om 
de gevaren te zien. Met dat het licht kun je goed kiezen hoe je leeft.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus, Licht in een donkere wereld 
Richtlijnen: Jongeren van deze leeftijd moeten op allerlei terreinen ontdekken wie zij zijn. Wat vinden zij leuk (kleding, 
sport); waar voelen zij zich thuis? Ze krijgen ook meer verantwoordelijkheid en mogen dingen zelf ontdekken. Ze komen 
er ook achter dat er veel verleidingen zijn; er is niet alleen veel goeds, maar er zijn ook duistere mensen en machten. Wie 
wijst hen de weg?  
In de tempel was het altijd licht. Een symbool van God die dag en nacht over ons waakt. Bij licht denken Joden aan God 
en de Thora. Psalm 119 zegt dat Gods Woord een licht op ons pad is (vs. 105).  Zonder licht verdwalen en struikelen we. 
Jezus sluit daarbij aan door te zeggen: Ik ben het licht voor de wereld. Alleen als je Mij kent en volgt, kun je goed zien wat 
er aan de hand is in je leven. Alleen met Mij kun je de juiste keuzes maken, voor jezelf en anderen. Daarmee eer je God en 
word je zelf gelukkig.
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Het is belangrijk dat de Farizeeën in Johannes 7:52 zeggen dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Kort daarna maakt 
Jezus zich bekend als het licht voor de wereld. Dat is geen toeval. In Jesaja 8:23 is namelijk sprake van ‘het Galilea der 
heidenen’ (in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met: ‘het domein van andere volken’). Vervolgens profeteerde Jesaja: ‘Het 
volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht besche-
nen’ (Jesaja 9:1). Hier zien we verbinding tussen Galilea en licht. Ja, uit Galilea kan dus een profeet komen. Jezus vervult 
hier deze profetie en maakt zich bekend. Hij is niet zomaar een profeet, maar het beloofde licht uit Jesaja en wel voor de 
hele wereld.

Vers voor vers
Vs. 12  Jezus legt nadruk op het woordje ‘Ik’. De woorden ‘Ik ben’ verwijzen naar de naam van de HEER (zie Exodus 

3:14). Deze woorden geven dus aan dat Jezus God is, als mens op aarde gekomen (zie Filippenzen 2:5-11). Jezus 
zegt niet dat Hij ‘een’ licht is, maar ‘het Licht voor de wereld’. Hem heb je nodig om te leven.

Vs. 13  In principe is dit een geldig argument. Zoals ook Jezus aangeeft, heb je namelijk inderdaad twee getuigen nodig 
(vs. 17).

Vs. 14  Normaal gesproken maakt het weinig indruk als iemand zichzelf verdedigt door te zeggen dat hij weet waar hij 
vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Als je echter uit de hemel komt, zoals Jezus, de Zoon van God, is dit een 
zeer goed punt. Dan maakt het namelijk alles uit waar je vandaan komt. Als je werkelijk de door God beloofde 
Verlosser bent, is je hemelse afkomst van groot belang. De Farizeeën begrijpen echter niet wie Jezus is.

Vs. 15  Zie het verschil tussen de reactie van de Farizeeën en die van Jezus op de overspelige vrouw (Johannes 8:1-11). 
Jezus kwam niet om te oordelen naar de wereld, maar om deze te redden (Johannes 12:47). Aan het einde der 
tijden komt Hij terug om te oordelen de levenden en de doden (zie Johannes 12:48)

Vs. 16  Als Jezus spreekt, klinkt de stem van God. Daaraan is te zien dat Hij en de Vader één zijn.
Vs. 17v Zie Deuteronomium 17:6 en 19:15. Jezus houdt zich dus aan de wet en op de wet baseren de Farizeeën hun 

geloof.
Vs. 19  Als ze de Vader zouden kennen, dan zouden ze zijn aanwezigheid bemerken in Jezus.
Vs. 20  Waarschijnlijk speelt dit rond het Loofhuttenfeest. In de schatkamer van de tempel vond op dat feest een licht-

show plaats. Juist daar zegt Jezus dat Hij het licht voor de wereld is.

Vragen
•	 Wie	of	wat	volg	jij?	Wat	vind	je	van	Jezus’	belofte	dat	je	nooit	meer	in	de	duisternis	loopt	als	je	Hem	volgt?
•	 Ken	jij	Jezus	als	het	Licht	in	je	leven?

Auteur: JFH

Liederen

Psalm 119: 40, 53 en 66
Lied 534
Gezang 78 LvdK
Jezus is….    Hemelhoog 348
Laat zo je licht maar schijnen   Hemelhoog 685
Alzo lief had God de wereld   Hemelhoog 104
Waarom     Hemelhoog 205
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
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‘Hé, zie je die twee mannen dansen op de weg? Die zien 
er vrolijk uit. Zullen we eens vragen waarom ze zo blij zijn. 
‘Hé, mannen, waarom zijn jullie zo blij? Waarom dansen 
en zingen jullie?’ De mannen staan even stil, maar begin-
nen dan meteen door elkaar te praten en te lachen. ‘Ho, 
stop! We kunnen het zo allemaal niet verstaan!’ 

‘We zijn zo blij, want vandaag is een donderdag!’ zegt 
een van de mannen. ‘Weten jullie wel wat er allemaal 
gebeurd is?’ Nee, dat weten we eigenlijk nog niet. Wel 
weten we dat de mannen blij zijn, ze zingen en ze hebben 
het over een wonderdag. 

‘Willen jullie het vertellen?’ ‘Natuurlijk!  Weet je, het komt 
door Jezus! Hij kwam langs en toen werd het weer licht 
in onze ogen!’. ‘Weer licht in jullie ogen? Was het donker 
dan?’  
De mannen kijken even stil naar beneden. ‘Ja, het was 
heel erg donker, we waren blind, we zagen niets. Maar nu 
is alles licht, we kunnen weer zien, onze ogen zijn open 
Jezus heeft dat gedaan!’ ‘Nou’, zegt een van de mannen, 
‘we hoorden dat Jezus eraan kwam, toen hebben we 
Hem gezocht’. ‘Ja’ zegt zijn vriend ‘en toen hebben we 
geroepen of Jezus ons kon helpen.’ 
‘Maar weet je, Jezus vroeg toen aan ons of we het écht 
geloven, dat Hij kan helpen. Natuurlijk geloven we dat, we 
zeiden JA! En nu is het licht in onze ogen terug. We kun-
nen alles weer zien. Vind je dat niet mooi?’. 

Nou, dat is zeker mooi. Nu snappen we waarom de man-
nen zo blij zijn. 
‘Maar...’ zegt een van de mannen. ‘Je mag het niet verder 
vertellen hoor, want dat vroeg Jezus ook aan ons. 
We mogen er niets van vertellen aan de mensen.’ Hoe 
zou dat nou kunnen? De mannen zijn natuurlijk zo blij. 
Hoe zouden ze daarover niet kunnen praten? Jezus heeft 
hen geholpen. Het was donker in hun ogen en Jezus 
heeft hun ogen weer licht gegeven. Dat is toch feest voor 
iedereen?

Jezus geneest twee blinden

Venn diagram:
- teken twee cirkels over elkaar (zoals op het voorbeeld) 

maar dan groot, op A3
- schrijf links het woord: blind, rechts het woord: zien
- bedenk dingen die horen bij blind zijn en bij ‘kunnen 

zien’, schrijf deze in het linker of rechter gedeelte.
- schrijf in het middelste (overlappende) gedeelte een 

aantal overeenkomsten.
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Inleiding
Als inleiding kun je verschillende spelletjes doen. Hier-
onder een aantal ideeën om uit te kiezen.
•	 Blinddoek	een	of	meerdere	kinderen	en	geef	hun	op-

drachten om uit te voeren of een route om af te leggen. 
Je kunt ze daarna dezelfde opdracht of route nog eens 
laten doen, maar dan zonder blinddoek. Bespreek 
het verschil: iets in het donker doen of iets in het licht 
doen.

•	 Verstop	iets	kleins	in	een	donkere	ruimte	(bv.	een	
ruimte verduisteren met landbouwplastic of vuilniszak-
ken op het raam, of een ruimte gebruiken waar geen/
weinig daglicht is). Laat de kinderen eerst in het don-
ker zoeken en daarna met een zaklicht.

•	 Verduister	de	ruimte.	Wijs	de	kinderen	met	een	(klein)	
zaklicht een route aan die ze moeten lopen. Zet een 
aantal hindernissen neer en beschijn deze goed met 
het zaklicht. Zie je dat iets moeilijks niet lastig is als de 
goede weg gewezen wordt en je daar ook naar kijkt?

Vertelling
Licht aan, licht uit, licht aan, licht uit… Jasper ligt in zijn 
bed en speelt met een zaklamp. Eerst schijnt hij op zijn 
spaarpot,	dan	op	de	poster	van	een	grote	dolfijn	boven	
zijn bed. Daarna laat hij zijn zaklamp rondjes draaien 
over het plafond. En dan… Plotseling gaat zijn slaapka-
merdeur open. ‘Jasper! Is het nu afgelopen met dat licht? 
Je zou een half uur geleden al gaan slapen.’ Jaspers va-
der komt boos de kamer inlopen en snel doet Jasper zijn 
zaklicht uit; meteen is het weer donker in zijn slaapkamer. 
Met grote stappen komt papa naar het bed gelopen. Maar 
dan klinkt er een harde bons en een grote schreeuw. 
Jasper doet zijn zaklamp aan en kijkt naar zijn vader. Die 
ligt op de grond tussen de resten van het politiebureau 
van de Lego. Jasper had vanavond nog zitten bouwen 
aan het politiebureau en het niet aan de kant geschoven. 
Verbaasd kijkt papa om zich heen. ‘Schijn eens even bij, 
Jasper,’ bromt papa, ‘dan kan ik zien hoe ik op kan staan 
en waar ik mijn voeten veilig neer kan zetten.’ Voorzich-
tig staat papa op en loopt hij naar het bed. ‘Doet het 
pijn, pap?’ vraagt Jasper met een zachte stem. ‘Ja,’ zegt 
papa. ‘Volgens mij stond ik op een klein blokje en gleed 
ik uit en toen kwam ik met mijn arm op het politiebureau 
terecht. Dus mijn voet, mijn been en mijn arm doen pijn.’ 
‘Sorry	pap,’	fluistert	Jasper.	‘Ja,	ja,	sorry.	Maar	Jasper,	we	
hadden toch een afspraak gemaakt? Wil je nu alsjeblieft 
gaan slapen?’ ‘Oké pap, tot morgen.’ ‘Tot morgen Jasper, 
enne… morgen moet je het politiebureau maar weer in 
elkaar zetten. Nu mag je nog een keer je zaklicht gebrui-
ken. Gebruik het maar om mij veilig bij de deur van je 
kamer te krijgen, zonder ongelukken.’ Snel schijnt Jasper 
naar de vloer, precies voor papa’s voeten. Voetje voor 
voetje komt papa zo bij de deur, zonder te struikelen over 
de legosteentjes. Dan gaat Jaspers licht uit en zijn ogen 
gaan dicht.
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Verhaal
De Here Jezus is in de tempel, in de schatkamer van de 
tempel. Rondom Hem staan veel mensen, ze luisteren 
naar wat Hij te vertellen heeft. Sommigen zijn er om van 
Hem te leren. Maar anderen willen Hem pakken op zijn 
woorden, zoals de Farizeeën. Zij staan er ook bij. Ze luis-
teren goed naar alles wat Jezus zegt. Wat willen ze Hem 
graag te pakken nemen! 
Luister, wat zegt Hij nu weer? Ze spitsen hun oren en 
kijken naar Jezus. Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de 
wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, 
maar heeft licht dat leven geeft.’ O ja, duisternis dat 
kennen de Farizeeën wel. Als ze ’s avonds uit de tempel 
komen en naar huis gaan, kan het erg donker zijn. Dan 
moet je goed opletten waar je je voeten neerzet. Maar 
wat zal Jezus met duisternis bedoelen? 
‘Wij geloven U niet,’ zeggen de Farizeeën, ‘U zegt dit 
over uzelf, maar dat is natuurlijk niet betrouwbaar. U kunt 
wel zoveel zeggen over Uzelf, maar wie zegt ons dat het 
waar is?’ ‘Het is waar wat Ik zeg,’ zegt de Here Jezus. ‘Ik 
weet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga. Dat weet 
u niet. Mijn Vader heeft Mij naar u toe gestuurd.’ 
De Farizeeën weten niet wat ze horen. Ze zeggen: ‘Waar 
is uw Vader dan?’ ‘Ach, u kent Mij niet en u kent mijn 
Vader niet,’ zegt Jezus. ‘Als u Mij zou kennen, dan zou u 
ook mijn Vader kennen.’ 
De Farizeeën kijken Jezus aan. Kunnen ze Hem hiervoor 
oppakken? Zijn dit verkeerde woorden van deze man, 
beledigend voor God? Ze kijken elkaar aan. Een aantal 
van hen schudt het hoofd. Ze kunnen de Here Jezus nu 
niet laten oppakken, helaas…. Dan worden de mensen 
om Jezus heen woedend. 
Ze vertrekken uit de schatkamer van de tempel.

De Here Jezus kijkt de schatkamer rond. Zijn er mensen 
die begrijpen wat Hij net heeft gezegd? Jezus hoopt 
het. Het is belangrijk dat de mensen leren dat je licht 
nodig hebt om iets te kunnen zien als het donker is. En 
de wereld is zo donker: er gebeuren zoveel verkeerde 
dingen. De mensen kiezen vaak slechte dingen: ze zeg-
gen slechte dingen of doen dingen fout; daardoor hebben 
anderen pijn of verdriet. 
De Here Jezus wil zo graag het licht laten schijnen, zodat 
de mensen de gevaren zullen zien en zullen kiezen voor 
de goede dingen. Eigenlijk bedoelt de Here Jezus hier: 
als je van Mij houdt en luistert naar wat Ik tegen je zeg, 
dan laat Ik mijn licht schijnen in jouw leven en zul je niet 
meer struikelen over de verkeerde dingen. Zo kun je de 
goede weg, dichtbij God vinden.

lees verder op de volgende bladzijde

Jezus geeft Gods licht
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Gebed
Here Jezus, dank U wel dat U ons licht wilt zijn. 
Dank U wel dat ons wilt helpen om de goede weg naar de 
Here God te vinden. 
Dat U ons helpt om de goede dingen te kiezen en niet de 
dingen die verkeerd zijn. 
Wilt U dat ook weer doen in de komende week als we 
moeten kiezen tussen goede en verkeerde dingen. 
Laat uw licht over ons schijnen. 
Amen.

Auteur: JvdM
 



Het Bijbelgedeelte van vandaag gaat over licht, of beter, 
over het Licht. Jezus zegt over zichzelf: ‘Ik ben het Licht 
voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de  
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Licht is best iets wonderlijks, als je 
er over nadenkt. Overdag is het altijd 
om je heen, maar je ziet het niet. Licht 
zorgt er juist voor dat je dingen kunt 
zien, je vriend, de tafel, jezelf etc. Ook 
al zie je het licht zelf niet, als het er 
niet is, mis je het wel. In het donker 
kun je namelijk niet zien, raak je de 
weg kwijt, wordt het spannend en 
soms zelfs angstig. 

•	 Bespreek	eens	in	kleine	groepjes	
wat er allemaal kan gebeuren als 
er geen licht is, als het pikkedonker is. Schrijf dit op en 
bespreek het daarna in de grote groep.

Je zult vast gemerkt hebben dat licht nodig is om on-
gelukken te voorkomen. En dat is ook de belangrijkste 
boodschap die Jezus hier leert. Deze week gaan we 
onderzoeken wat Jezus precies bedoelt met ‘Ik ben het 
Licht voor de wereld’.

Misschien is het je al opgevallen dat we deze en voor-
gaande weken (en ook volgende week) Bijbelgedeelten 
lezen waarin Jezus ‘Ik ben’-uitspraken doet. Vorige week 
hebben we geleerd wat het betekent als Jezus zegt: ‘Ik 
ben het brood dat leven geeft’. En vandaag zegt Jezus 
over zichzelf: ‘Ik ben het Licht voor de wereld.’ Misschien 
dat die uitspraak van ‘Ik ben’ je wel ergens aan doet 
denken?
Eeuwen voordat Jezus de woorden ‘Ik ben’ gebruikte, 
heeft God dezelfde woorden gebruikt toen Mozes aan 
Hem vroeg wat Zijn naam was. Je leest dat in Exodus 3 
vers 13 en 14. Mozes ontmoette God daar in de woestijn 
bij een brandende doornstruik. God gaf Mozes toen de 
opdracht om het volk Israël uit het land Egypte te leiden, 
naar het beloofde land Israël. Mozes ziet dat niet zitten en 
sputtert dan wat tegen. Op een gegeven moment zegt hij 
tegen God ‘stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen 
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, 
en ze vragen ‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik 
dan zeggen?’ En God geeft dan Zijn Naam ‘Ik ben die er 
zijn zal’ en ‘IK ZAL ER ZIJN’.
Jezus noemt zichzelf dus bij de Goddelijk naam ‘Ik ben’. 
Eigenlijk is dat een directe heen wijzing naar het God-zijn 
van Jezus. Want Jezus was immers én mens én God 
tegelijk.
Dus met de ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus verduidelijkt 
Hij wie God is. Je leert er God als het ware beter door 
kennen.
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Jezus, Licht in een donkere wereld

Als Jezus het over het Licht voor de wereld heeft, dan 
was de voor de luisteraars van die tijd heel herkenbaar. In 
het Oude Testament, de Bijbel van de Joden, werd meer-
maals over de komst van het licht van God gesproken. Zo 
wordt in Jesaja 9 vers 1 geprofeteerd over Jezus, met de 

woorden ‘Het volk dat in de duister-
nis ronddoolt zit een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden 
door een helder licht beschenen.’ Met 
Jezus als Het Licht, hoeft het volk niet 
meer rond te dwalen. Als ze in Jezus 
geloven hebben ze het licht naar 
eeuwig leven gevonden.

Net zoals Jezus dat tegen de Joden 
zei, zegt Hij dat ook tegen jou en mij. 
In onze wereld kan het best wel eens 
‘donker’ zijn. Ik bedoel daarmee dat 

er soms verdriet is door bijvoorbeeld ziekte of overlijden 
van iemand die je lief was. Door dat verdriet kan het zo-
maar voor komen dat je het even niet meer weet.  
Of denk eens aan al de keuzes die je moet maken. Met 
welke klasgenoten ga ik wel of niet om? Misschien word 
je wel gepest of pest je zelf wel eens mee. Het kan 
zomaar gebeuren. Of gaan je vriendjes zondags bijvoor-
beeld naar een pretpark en ‘moet’ jij naar de kerk. Dan 
kan het wel eens voelen dat je andere keuzes wilt maken. 
Maar zijn de keuzes die je maakt altijd de juiste? Of, hoe 
weet je nu dat je de juiste keuzes maakt?

•	 Ga	weer	even	in	een	klein	groepje	de	volgende	vraag	
bespreken: ‘Je maakt elke dag keuzes. Maar hoe 
weet je nu dat je een goede beslissing of keuze hebt 
gemaakt? Wie bepaalt dat?’

Misschien vond je bovenstaande opdracht wel lastig. 
Want wie of wat bepaalt er nu wat een goede of een 
slechte keuze is? En daar komt bij dat je nooit alles van 
tevoren weet. Wat eerst een goede keuze lijkt te zijn, kan 
na verloop van tijd wel eens heel slecht uitpakken, en 
andersom kan ook gelden. Dus je kunt ook zeggen dat je 
dingen ook moet uitproberen, want daar leer je weer van. 

Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Daarom wil ik 
je de volgende Joodse wijsheid meegeven. In de Psal-
men (psalm 119 vers 105) staat ‘Uw woord is een lamp 
voor mijn voet, een licht op mijn pad.’ Deze wijsheid kun 
je heel praktisch maken. Er staat eigenlijk dat de Bijbel 
ons elke dag de weg wil wijzen. De Bijbel wil helpen bij 
het maken van keuzes, bij het omgaan met andere jon-
gens en meiden en leert ons ook hoe we om mogen gaan 
met God.

lees verder op de volgende bladzijde
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Maar, hoor ik je weer terecht zeggen, ook al hebben we 
de Bijbel, dan nog maken we fouten, hebben we ruzies 
of een keer geen zin om mee te gaan naar de kerk. Wat 
moeten we dan?
Het mooie is dat God hier al rekening mee houdt. Want 
Hij weet dat we ook verkeerde dingen doen. En precies 
daarom heeft Hij Jezus, als het Licht, naar de wereld 
gestuurd. Dus raken we eens de weg kwijt en doen we 
verkeerde dingen, dan is daar altijd dat Licht dat je van 
verre kunt zien. Als een schijnwerper helpt dat Licht je om 
weer het juiste pad te vinden. Jezus is dat Licht en in de 
Bijbel leer je dat Licht kennen.

Tekst (Johannes 8 vers 12):
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht 
voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duis-
ternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Om samen te zingen/naar te luisteren: Sela - Ik zal er zijn 

Vragen
•	 Wie	of	wat	volg	jij?	Wat	vind	je	van	Jezus’	belofte	dat	

je nooit meer in de duisternis loopt als je Hem volgt?
•	 Ken	jij	Jezus	als	het	Licht	in	je	leven?

Auteur: GW
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