
 
 
 

 

 
Extra verdieping voor Samenwerkingsscholen  
Thema Licht  
 
 
Invalshoek 1 In een ander licht 
 
In veel religieuze tradities heeft licht een symbolische betekenis. In het Christendom is dat 
niet anders: daar verwijst licht naar God. In christelijke kerken wordt licht dan ook op 
verschillende manieren gebruikt.  
 
Suggesties om te doen 
Verken met de leerlingen wie er wel eens in een kerk is geweest. Wat was er daar te zien, 
dat te maken heeft met licht? Probeer samen zoveel mogelijk voorwerpen/elementen te 
noemen. Denk bijvoorbeeld aan de paaskaars, godslamp, altaar, kaarsjes opsteken, glas 
in lood ramen, adventskrans. Misschien hebben jullie het internet nodig om samen op te 
zoeken hoe deze voorwerpen eruit zien en wat ze betekenen.  
 
Suggesties om te vragen (en te doen) 
Bespreek met de kinderen de gedachte achter het ritueel van het aansteken van kaarsjes 
(in de kerk).  

• Waarom steken mensen een kaarsje aan (in de kerk)? 
• Heb je zelf wel eens een kaarsje aangestoken voor iets of iemand (hoeft niet in de 

kerk te zijn geweest, mag wel)? 
• Zou jij een kaarsje aan willen steken voor iemand (die je lief is) of voor iets (in de 

wereld)? 
 
Laat kinderen in groepjes bedenken voor wie of wat zij een lichtje aan zouden willen 
steken.  
Tip: zorg voor glazen potten (bijvoorbeeld lege jampotten ), waxinelichtjes en stiften. Laat 
de kinderen in één woord op de pot schrijven voor wie of wat zij hun lichtje aansteken. 
Laat de kinderen hun woorden voorlezen aan de groep en de waxinelichtjes aansteken / 
aandoen. Spreek af dat het tijdens het aansteken van de lichten stil is in de groep. 
 
Suggestie om te zingen 
Zin samen ‘Als alles duister is’ (bron: Taizé)  
Op YouTube zijn verschillende gezongen voorbeelden te vinden, mocht je die nodig 
hebben ter inspiratie.  



 
 
 

 

 
  
Invalshoek 2 Licht door ramen  
In glas in lood ramen, die in veel kerken vindt, worden verhalen over God en mensen 
uitgebeeld. Door het licht dat door de ramen valt, de kerk binnen, wordt iets van het 
goddelijke opgeroepen. In (voormalig) katholieke kerken zijn vaak Bijbelse taferelen 
afgebeeld in deze ramen. Heel symbolisch: de Bijbelverhalen filteren het licht van God. 
Woord en beeld komen lichtend binnen 
Het (letterlijke én figuurlijke) licht heeft hier dus een hele bijzondere werking.  
 
Suggesties om te vragen en te doen 
Verken met de leerlingen wat glas in lood ramen zijn en of ze al eens glas in lood ramen 
hebben gezien. Waar was dat? En hoe zag dat eruit? Wat is er zo bijzonder aan dat soort 
ramen? 
 
Verzamel (zelf, vooraf, of laat de leerlingen een selectie maken) een aantal afbeeldingen 
van glas in lood ramen (minimaal vijf, maximaal tien. Zorg ervoor dat het (ook) glas in 
lood ramen uit kerken zijn, met een (bijbel)verhaal). Print ze uit en hang ze op 
verschillende plekken in het lokaal op. Laat kinderen de afbeeldingen individueel bekijken 
en (zonder overleg!) de mooiste uitkiezen. Verzamel de stemmen en tel ze. Hoe komt het 
dat deze afbeelding bovenaan, onderaan staat? Praat met elkaar over kleuren, vormen, 
afbeeldingen, verhalen.  
Laat de kinderen nog een keer goed naar de ramen en zeg: Wat wil je vragen? Verzamel 
de vragen en praat samen door over (mogelijke) antwoorden of manieren om 
antwoorden te krijgen. 

• Waarom zijn er juist in kerken veel glas in lood ramen? 
• Zou het iets met God te maken (kunnen) hebben? 

 
Creatieve tip: laat kinderen hun eigen glas in lood raam ontwerpen en maken (tekenen 
en de achterkant van het vel met slaolie kwasten, daarna droog deppen en op het raam 
hangen – of het vel om een leeg jampotje wikkelen en een waxinelichtje erin zetten). 
Bekijk samen de glas in lood ramen en laat de kinderen kort vertellen over hun ontwerp.  
 
 
  



 
 
 

 

Invalshoek 3 Stralende hoofden 
 
In het bestand Stralende hoofden is een lessuggestie te vinden voor de midden- en 
bovenbouw waarin kinderen kennismaken met de ‘lichtkransen’ (aureool of nimbus) 
zoals ze in de (christelijke) iconografie worden gebruikt.  
In de iconografie worden heiligen afgebeeld: mensen die een licht zijn (geweest) voor 
anderen. Het zijn lichtbrengers, lichtgever of ‘licht (ende voorbeelden’.  
Maar… niet alleen heiligen kunnen (Gods) licht (door)geven. Ook ‘gewone mensen’ 
kunnen licht brengen. Bespreek met kinderen eens wat dat is, een lichtbrenger of een 
lichtgever. Kennen ze iemand die zo’n lichtgever of lichtbrenger was? Of… is; iemand uit 
het heden? Wat maakt(e) hem of haar zo bijzonder? Wat deed of doet hij of zij? En hoe 
kan je zelf licht (door)geven?  
  
 
Invalshoek 4 En toen was er licht 
 
In het bestand En toen was er licht is een lessuggestie te vinden voor de onderbouw, 
waarin kinderen het begrip licht verkennen aan de hand van het Bijbelse 
scheppingsverhaal. Misschien wel het belangrijkste ‘scheppingswerk’ van God, want 
zonder licht was er niets te zien of te beleven op de aarde… Daarom schiep Hij zon, maan 
én sterren. 
Ook met oudere kinderen kan je het begrip licht verkennen, bijvoorbeeld door het 
Scheppingsverhaal te vertellen (of voor te lezen uit één van de Kinderbijbels) het verhaal 
wordt de tegenstelling donker-licht / dag-nacht ook benoemd. Benadruk dit bij het 
voorlezen of vertellen. Filosofeer daarna samen bijvoorbeeld door over de vraag uit de 
afsluiting:  
Stel je voor dat God vergeten was licht te maken.. Wat zou er gebeuren als er geen licht 
was?  
 
Extra tip: het boek ‘Zaterdag in het paradijs’ van Helme Heine en Willem Wilmink. 
“In vijf dagen schiep God de wereld. Maandag verdreef hij de duisternis en stak het licht 
aan. 
Dinsdag bouwde hij de hemel. Woensdag vormde hij de aarde en de zeeën, bedacht de 
planten en legde een tuin aan...” 
Hoe zou dat eruit gezien hebben, God die het licht aan stak? (Teken, vertel…) 
En hoe had jij dat gedaan, de duisternis verdrijven?  
 
 
  



 
 
 

 

Invalshoek 5 Een kaarsje branden 
 
In deze periode valt ook het katholieke Allerzielen / de protestantse Eeuwigheidszondag. 
Het is een moment waarop katholieken en protestanten stilstaan bij overleden dierbaren. 
Vaak gebeurt dat door op het kerkhof of op andere gedenkplekken een kaarsje te 
branden voor hen. De kern van dit feest, een belangrijk moment in deze tijd van het jaar, 
is dan ook een lichtritueel. Centraal staat de kracht van herinneringen die licht geven in 
het donker van het gemis….  
 
Suggestie om te doen 
Teken op oliepapier een herfstblad of een vlinder en veeg deze uit. Plak dit papier om 
een glazen potje met een waxinelichtje erin of plak deze op het raam. Het licht valt dan 
door het contour van het gemis: en dat is precies wat Allerzielen is. Je leeft ‘met-zonder’ 
je dierbare(n). Wetend dat hij of zij er nog is, maar buiten onze tijd en ons bereik.  
 
Vol van licht en creatieve ideeën is ook het filmpje van de Bisschop Bekkerschool 
‘Allerzielen nieuwe stijl’. Klik hier om de video te bekijken.  
 
 


