
PUZZELS
DE LITURGIE Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als 

dat onderdeel van de liturgie is geweest.
Let op! De plaatjes staan door elkaar! 
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1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen. 

2. Hoofdstuk .................................................  vers ....................................................................

LEZEN

4. We bidden en danken voor:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

DE PROFEET JESAJA

Oude Testament (= oude verbond)
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In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, leeft 
Jezus nog niet op aarde. Toch zijn er in die tijd mensen die 
al stukjes informatie, zogeheten profetieën, hebben over 
de komst van Jezus en wat Hij zal gaan doen. Eén van die mensen is 
bijvoorbeeld Jesaja. Hij is een profeet; iemand die de woorden van God 
doorgeeft; een boodschapper van God. Jesaja’s profetieën gaan vaak 
over een nieuwe toekomst. Een tijd dat er recht en vrede komt, niet al-
leen voor Israël, maar op heel de aarde. Ook mocht Jesaja veel over de 
komst van Jezus vertellen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat het kindje Imma-
nuël zal heten, dat betekent: God met ons. Ook vertelt hij dat de moeder 
van de Heere Jezus een jonge vrouw zal zijn, die nog niet getrouwd is.

vouwlijn

3. Het Bijbelboek valt onder de categorie

 OT   De wet  (Gen.-Deut. | Thora, de 5 boeken van Mozes)

 OT   Geschiedenis  (Joz.-Est.)

 OT   Wijsheid en Poëzie (Job-Hooglied | Lied, gedicht)

 OT  Profeten (Jes.-Mal. | Voorspellende uitspraak over  
 de toekomst  | boodschap van God via profeet)

Ik voel me vandaag:

Wat is een profeet? Je ziet zes witte vakjes met daaromheen 
acht getallen. Twee getallen in elk vlak zijn gelijk. Schrijf die 
getallen in de vakjes. Zet nu de getallen om in letters en dat 
doe je zo: 1 = a, 2 = b, 3 = c, en zo verder. De letters  
vormen het antwoord op de vraag.

De maan heeft iedere dag verschillende standen. Bij elke 
stand hoort een letter. Zoek bij de onderste maanstanden 
de juiste letter. Wat voor zin staat er?



oth 325 LICHT VAN DE WERELD // oth 414 JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT // oth 538 LAAT ZO JE LICHT MAAR SCHIJNEN
OM THUIS TE ZINGEN: 

Van donker naar lichtBIJ DE 
PREEK
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Beloften van licht 
De profeet Jesaja leeft in een duistere tijd. Het volk 

Israël is door het Assyrische leger onder de voet gelopen. 

Het land is verwoest, er zijn velen oorlogsslachtoffers, 

huizen zijn leeggeroofd, de puinhopen zijn enorm! Toch 

ziet Jesaja lichtpuntjes. Hij spreekt over een groot licht 

dat over de volken zal opgaan. Hij mag het volk hoop 

geven dat God beloofd dat er Iemand komt die het donker 

in licht verandert. Dan zal er blijdschap, vrijheid en vrede 

zijn. Wij weten dat Jesaja gelijk heeft gekregen. Jezus is 

gekomen als het Licht van de wereld. Hij geeft hoop voor 

de volken, maar Hij wil ook in jouw leven schijnen. Zijn 

licht schijnt door verdrietige en moeilijke situaties heen. 

Toen bij Jesaja en het volk, en nu in ons leven. Als wij 

Jezus gaan volgen, opent Hij onze ogen voor Zijn liefde 

en mogen wij ook schitteren in Zijn licht.

Kijk ook eens met een andere blik!  
Hoeveel zwarte bolletjes zie je op  

het plaatje hieronder?

Wie is Jesaja? Jesaja is één van de bekendste profeten uit de Bijbel. 
Zijn naam betekent: de Heere helpt. Jesaja leefde van ongeveer 765 tot 
700 voor Christus, in Juda. Juda wordt op dat moment van verschillende 
kanten bedreigd. In de duisternis van die bedreigende situatie laat Jesaja 

een ander geluid horen. 

1.  Vind jij het donker in deze wereld?

       Ja         Nee        Soms

2.  Wat zijn voor jou de donkere plekken/momenten in deze 
wereld, of in je eigen leven?

       Ruzie         Oorlog       Pesten      Ziekten
       
       Vluchtelingen     Hongersnood     Rampen

       Mensen die Jezus niet kennen     Eenzaamheid

       Angst     Verdriet      Iets anders, namelijk ...

...............................................................................................................................................................................................................
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Licht in mijn hart, 
Heer, opdat ik U 
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mensen Uw licht 
door mij heen zien 
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Van donker naar licht
1b Wat geloof ik?

6 7

Heb jij weleens een geboortekaartje gezien? Zo’n kaartje wordt verstuurd nadat er een 
baby geboren is. Je leest er de naam, de geboortedatum en vaak ook een tekst of een 
gedichtje op. De komst van de Heere Jezus naar de aarde is heel bijzonder… Al vóór 
Zijn geboorte is dit aangekondigd met een soort ‘geboortekaartjes’ in de Bijbel. Er zijn 
bijbelteksten die iets vertellen over de geboorte van de Zoon van God. Lees maar mee.

geboorte kaartje
van de

*De namen die Jesaja aan zijn zonen geeft, lijken een beetje raar. Toch noemt hij zijn kinderen niet zomaar zo: het heeft te maken met de boodschap 
van God voor het volk Israël. De naam van zijn tweede zoon betekent dat de stad Jeruzalem veroverd en verwoest zal worden. Mensen werden tegen 
hun zin meegenomen uit hun thuis en naar Babylonië gebracht. Dat was een erg moeilijke tijd voor het volk. Maar de naam van zijn eerste zoon geeft 
ook hoop: een deel van het volk zal weer terugkeren.

 PASPOORTלארשי תנידמ

STATE OF ISRAEL

PASPOORT
van

jesaja
Naam: Jesaja  
(Uitspraak in het Hebreeuws: Jesja-jahoe)

Betekenis: Redding van God

Geboortedatum: Ongeveer 765 voor Christus

Geboorteland: Israël

Familie
Vader: Amos
Moeder: naam onbekend
Vrouw: een profetes (naam onbekend)
Eerste zoon: Sjear-Jasjub 
(Een rest zal terugkeren)*
Tweede zoon: Maher Sjalal Chasj Baz 
(Snelroof Vlugge Buit)*

Beroep: Profeet

Taken: de koning en het volk Israël 
boodschappen van God doorgeven

Boodschappen gegeven aan: koning Uzzia, 
Jotam, Achaz en Hizkia.

Het

Zacharia vertelt dat 
er een Priester op de 

Troon zal komen. 

Zacharia 6:12-13 ‘Zo zegt de 

Heere van de legermachten: 

Zie, een Man zal uit Zijn plaats 

opkomen. Híj zal met majesteit 

bekleed zijn, Hij zal Priester zijn 

op Zijn troon.’ 

Micha mag vertellen dat de 
Heere Jezus in Bethlehem 

geboren zal worden. 

Micha 5:1 ‘En u,
 Bethlehem-Efratha, al 

bent u klein om te zijn o

nder de duizenden van Juda, 

uit u zal Mij voortkomen. 

Die een Heerser zal zijn in 

Israël. Zijn oorsprongen zijn 

van oudsher, van eeuwige 
dagen af.’  

Psalm 2:6-7 ‘Ik heb Mijn Ko-

ning toch gezalfd over Sion. De 

Heere heeft tegen Mij gezegd: 

U bent Mijn Zoon, Ík heb U 

heden verwekt.’

Psalm 132:1 ‘De Heere heeft 

David in waarheid gezworen,  

en Hij zal daar niet van afwij-

ken: Eén van de vrucht van 

uw schoot zal Ik op uw troon 

zetten.’

Koning David mag vertellen 
dat Jezus gaat komen. In 

Psalm 2 vertelt David over 
de Zoon van God, die Koning 

zal zijn. Ook staat er in de 
Psalmen dat de Messias zal 

afstammen van David.

Al helemaal aan het 
begin van de Bijbel staat 

er over de Heere Jezus 
geschreven. God zegt tegen 

Mozes: ‘Schrijf maar op: 
'Er zal een ster voortkomen, 
een Koning wordt geboren

 in Israël'.’ 

Numeri 24:17 ‘Er zal een 

ster uit Jakob voortkomen, 

er zal een scepter uit Israël 

opkomen.’

Jesaja is een profeet die 
veel over de komst van 
Jezus mocht vertellen. 
Hij schrijft bijvoorbeeld 

dat het kindje Immanuel 
zal heten, dat betekent: 

God met ons. Ook vertelt 
hij dat de moeder van de 

Heere Jezus een jonge 
vrouw zal zijn, die nog 

niet getrouwd is. 

Jesaja 7:14 ‘Daarom zal de Heere 

Zelf u een teken geven: Zie, de 

maagd zal zwanger worden.  

Zij zal een Zoon baren en Hem 

de naam Immanuel geven.’

Jesaja 9:5 ‘Want een Kind is 

ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij 

rust op Zijn schouder. En men 

noemt Zijn Naam Wonderlijk, 

Raadsman, Sterke God,  

Eeuwige Vader, Vredevorst’.  

Zo zijn er bij Jezus al vóór Zijn geboorte berichten verstuurd! Al heel lang van tevoren is 
verteld wat er in de Kerstnacht ook echt gebeurt: Jezus wordt geboren in Bethlehem.

Antwoord: Toen je naar 

je het plaatje keek, zag je 

waarschijnlijk op verschillen-

de plekken zwarte bolletjes 

verschijnen (op de kruispunten 

van de grijze lijnen). Maar als 

je echt heel goed kijkt naar 

zo’n plek, dan zie je dat daar 

helemaal geen zwart bolletje 

staat. Dit noem je optisch 

bedrog: je ogen bedriegen je. 

Het goede antwoord is dus: er 

zijn geen zwarte bolletjes te 

vinden in het plaatje.

3.  Op welke manier kwam Jezus licht op aarde brengen? 

   ..................................................................................................................................................................................................

4.  Geeft het jou hoop en troost dat je weet dat Jezus naar  
deze wereld terugkomt? 

  Ja, want  ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

  Nee, want  ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5.  Hoe kan jouw lichtje schijnen in deze wereld?

  Iets aardigs doen         Pesten        Bidden

  Roddelen         Iemand helpen        Gemeen doen

Licht is nodig! 
Licht geeft ons niet alleen gezelligheid, soms 

hebben we licht echt nodig. Licht zorgt ervoor dat 
we dingen kunnen zien. Licht geeft ons ook een 

gevoel van veiligheid en licht is zelfs van levens-
belang, want zonder het licht van de zon kunnen 

we niet leven. We groeien op in een wereld 
waarin het heel donker kan zijn, door bijvoorbeeld 
ziekte of oorlog. Licht is dus een symbool dat ons 

allemaal aanspreekt en een beeld dat iedereen 
begrijpt, waarmee de boodschap van Kerst nog 

meer helder wordt! 

  Hij zag mensen écht     
   Hij joeg de vijanden 
(Romeinen) weg     

   Hij liet zien hoe goed 
Hij was in het doen van 
wonderen 

   Hij wilde nieuw leven 
geven 

   Hij gaf toekomst aan de 
wereld 

   Hij wilde alle mensen te 
vriend houden 

‘STA OP, WORD ‘STA OP, WORD verlichtverlicht,  ,  
WANT UW WANT UW lichtlicht  KOMT EN DE    KOMT EN DE  
heerlijkheidheerlijkheid VAN DE HEERE  VAN DE HEERE 

GAAT OVER U OPGAAT OVER U OP..’’
Jesaja 60:1


