
 

Expeditie Lichtspoor 
Opdrachten bij de Expeditiekaart Dicht bij het Licht – uitleg voor ouder(s) en verzorgers. 
 
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in 
tuinen en op straat. Voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede 
nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te 
brengen. 
 
Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het in het materiaal van Bijbel Basics dit jaar steeds 
over het licht. We lezen verschillende teksten over God die het licht schept, over God die een 
stralend licht zal zenden, over Zacharias die zingt over het hemelse licht en ten slotte over Jezus die 
zichzelf het licht voor de wereld noemt. Op kerstochtend lezen we een bijzonder kerstverhaal uit het 
evangelie van Johannes. Johannes vertelt over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de 
mensen.  
 
In deze expeditiekaart staat ook het licht centraal. Door het maken van de opdrachten kom je samen 
steeds dichter bij het licht. Met Kerst ontdekken de kinderen om welk licht het gaat.  
 
Voor kinderen die niet elke zondag in de dienst komen, biedt dit document uitleg voor ouder(s) en 
verzorgers, zodat de kinderen ook thuis aan de slag kunnen met de kaart. 
 
NB De expeditiekaart bevat een zonlichtgevoelige inktlaag. Leg de kaart dus niet te lang in de zon, 
maar bewaar hem op een donkere plek. 
 
NB De oplossingen bij de opdrachten zijn helemaal onderaan dit document te vinden.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adventszondag 1 – Jezus is het licht voor de wereld 
Opdracht voorkant Expeditiekaart  

Op de voorkant van de expeditiekaart staan langs de randen verschillende afbeeldingen. Door de 
juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, trekken de kinderen een spoor van licht. Met Kerst 
komen deze sporen van licht bij elkaar. 
Door onderstaande opdrachten ontdekken de kinderen welke twee afbeeldingen ze vandaag met 
elkaar moeten verbinden. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- vijf A4’tjes met de letters S-J-U-Z-E 
 
Opdracht 1 
Aan de slag: 
- Zet een hinkelparcours uit met de letters door de letters verspreid door de ruimte op de grond te 

leggen. 
- De letters liggen op volgorde van het woord. 
- Laat iedereen hinkelen langs de vijf letters.  
- Hebben de kinderen die nog niet goed kunnen lezen een letter op de grond zien liggen, waarvan 

ze weten welke letter het is? 
- Lukt het om met elkaar van de letters een woord te maken? 
 



 

Opdracht 2 
Aan de slag: 
- Ga met elkaar kaarsrecht liggen. 
- Wat hebben jullie uitgebeeld? 
- Trek met een pen of een potlood een lijn van de afbeelding van Jezus naar de kaars. 
 

Opdracht achterkant Expeditiekaart 
Wat is gemakkelijker: iets zoeken en vinden in het donker of in het licht? Probeer dit met elkaar uit 
en ontdek op de expeditiekaart een woord dat je dichter bij het licht brengt. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- drie voorwerpen: een kaars, een ledlampje, een wereldbolletje (puntenslijper of sleutelhanger) 
 
Vooraf: 
- Verstop de drie voorwerpen in de woonkamer. 
 
Aan de slag: 
- Maak een van de ruimtes in je huis zo donker mogelijk. 
- Ga voorzichtig in de ruimte op zoek naar de drie voorwerpen die verstopt zijn.  
- Doe na een halve minuut het licht aan. 
- Zoek met elkaar in het licht verder naar de voorwerpen tot alle drie de voorwerpen gevonden 

zijn. 
- Wat vonden jullie makkelijker? Zoeken in het donker of zoeken met het licht aan? 
- Pak de expeditiekaart. 

• Zoek de twee wereldbolletjes waarin het water is gekleurd. 

• Trek een denkbeeldige lijn tussen deze twee wereldbolletjes. 

• Vouw de kaart nu naar achteren over deze lijn. 

• Zoek de andere twee wereldbolletjes waarin het land is ingekleurd. 

• Trek weer een denkbeeldige lijn op de kaart en vouw de kaart naar voren langs de lijn. 
- Welk woord komt tevoorschijn?  
- Dit woord  is het eerste woord dat jullie hebben gevonden om met Kerst de boodschap van 

Johannes te ontdekken. 
- Schrijf het antwoord achter op de expeditiekaart. 
 
Tip: 
- Lukt het niet om de woonkamer voldoende donker te maken? Laat de kinderen de voorwerpen dan 
geblinddoekt zoeken. 
- De kinderen kunnen de voorwerpen ook met het licht uit en met een zaklamp aan zoeken. 
 

Adventszondag 2 – God schept het licht 
Opdracht voorkant Expeditiekaart 
Op de voorkant van de expeditiekaart staan langs de randen verschillende afbeeldingen. Door de 
juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, trekken de kinderen een spoor van licht. Met Kerst 
komen deze sporen van licht bij elkaar. 
Door onderstaande opdrachten ontdekken de kinderen welke twee afbeeldingen ze met elkaar 
moeten verbinden. 
 
Wat heb je nodig? 



 

- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- achttien lucifers 
 
Aan de slag: 

- Leg achttien lucifers op deze manier neer in de vorm van een ster: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verplaats nu zes lucifers zó dat je een ster krijgt die uit zes ruitvormen bestaat. 

- Lukt het jullie om de sterpuzzel op te lossen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Welke andere hemellichamen kennen de kinderen? 
- Trek met een pen of een potlood een lijn van de afbeelding van de zon naar de maan en sterren. 
 
 
Opdracht achterkant Expeditiekaart: 
In het verhaal maakt God iets dat Hij heel mooi vindt. In deze opdracht bedenken de kinderen welke 
kerstvoorwerpen zij mooi vinden en waarom. Daarna ontdekken ze op hun expeditiekaart een woord 
dat hen dichter bij het licht brengt. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- rood, transparant folie: Voor het beste effect: rood, transparant pvc/folie van 0.23 mm, te bestellen 
via de kwast.nl of kunststofshop.nl (artikelcode 1000233410). Ook mogelijk, maar minder effectief: 
Haza cellofaan transparant rood (barcode 8711319907134), te bestellen via Bol.com, Internet-
toys.com of Pipoos 
 
Vooraf: 

- Doe de voorwerpen in een zak, zodat de kinderen ze niet zien. 
- knip de rode folie, afhankelijk van het aantal kinderen, in stukken van minimaal 10 bij 10 cm 

 
Aan de slag: 

- Zoek de vijf kaarsjes op de expeditiekaart. 
- Kijk om de beurt in de vijf vlammetjes. Welke letters zien jullie oplichten in de vlammetjes? 
- Welk woord kun je van de ontdekte letters maken?  
- Dit woord is het tweede woord dat jullie hebben gevonden om met Kerst de boodschap van 

Johannes te ontdekken. 
- Schrijf het antwoord op de expeditiekaart. 



 

 
 

Adventszondag 3 – De mensen zullen een stralend licht zien 
Opdracht voorkant Expeditiekaart: 
Op de voorkant van de expeditiekaart staan langs de randen verschillende afbeeldingen. Door de 
juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, trekken de kinderen een spoor van licht. Met Kerst 
komen deze sporen van licht bij elkaar. 
Door onderstaande opdrachten ontdekken de kinderen welke twee afbeeldingen ze met elkaar 
moeten verbinden. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- Een plaatje van een baby en van een kroon 
 
Opdracht 1 
Aan de slag: 
- Levende rebus 

1. Vraag de kinderen of ze al een beetje Engels kennen. Wat zeggen de Engelsen als ze ‘ja’ 
zeggen? Of anders: weten de kinderen het tegenovergestelde van ‘no’? 
2. Stel één van de volgende vragen (kies met het oog op jouw kinderen): 

o Wat zeg je bij de dokter als hij in je keel wil kijken? 
o Wat is de eerste letter van het alfabet? 
o Als er een kind in de groep is met een naam met de letter A als beginletter: Wat is de 

eerste letter van zijn of haar naam? 
3. Wat is het tegenovergestelde van ‘nee’? Of anders: nee en … 

 
Opdracht 2: 
Aan de slag: 

- Neem het woord ‘baby’ of het woordje ‘kroon’ in je hoofd. 

- Tel met elkaar af 3-2-1 en roep het woord dat je in gedachten hebt. 

- Wordt er zowel baby als kroon geroepen, speel het spel dan opnieuw. 

- Ga net zolang door tot iedereen tegelijk ‘baby’ roept of ‘kroon’. 

- Trek op de expeditiekaart een lijn tussen de oplossing bij opdracht 1 en de baby met kroon.  
 
 
Opdracht achterkant Expeditiekaart 
Jesaja vertelt dat er een helder licht zal stralen in het land waar het nu donker is. De mensen worden 
weer blij. Door in de opdracht de commando’s goed op te volgen, maken de kinderen met elkaar een 
feest van licht. Daarna ontdekken ze op hun expeditiekaart een woord dat hen dichter bij het licht 
brengt. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- een zaklamp 
- verschillende kerstballen of voorwerpen die met kerst te maken hebben 
- een zak 
- deze tekst op een vel papier: 
Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is. 



 

 
 
Vooraf: 
- Hang de tekst ergens in de woonkamer. 
- Maak de woonkamer zo donker mogelijk. 
 
Aan de slag: 
- Pak een zaklamp en ga bij elkaar zitten. 
- Zoek met de zaklamp naar de tekst van het bijbelkaartje dat ergens in de woonkamer hangt. 
- Als de bijbeltekst is gevonden, schijn met de zaklamp op de tekst en lees de tekst hardop. 
- Maak om de beurt met de zaklamp de volgende lichtbewegingen: 
 Schijn het  licht van de zaklamp in alle hoeken van de ruimte. 
 Doe alsof je een muur aan het verven bent. 
 Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die op. 
 Schijn met je licht op het plafond. 
 Teken met je licht een ster. 
 Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die op. 
 Knipper met je licht om de vlammetjes van een kaars na te doen. 
 Teken een kroon met je licht. 
 Schijn met je licht van de ene kant van de ruimte naar de andere kant. 
 Schijn met je licht op de bijbeltekst en zeg die met elkaar op. 

- Kantel de kaart iets en laat het licht van de zaklamp op de expeditiekaart schijnen.  

- Wie leven er nu in het donker, maar krijgen een stralend licht te zien? 

- Dit woord  is het derde woord dat jullie hebben gevonden om met Kerst de boodschap van 

Johannes te ontdekken. 

- Schrijf het antwoord op de achterkant van de expeditiekaart. 
 
 

Zondag 4 – Zacharias zingt over het hemelse licht 
Opdracht voorkant Expeditiekaart 
Op de voorkant van de expeditiekaart staan langs de randen verschillende afbeeldingen. Door de 
juiste afbeeldingen met elkaar te verbinden, trekken de kinderen een spoor van licht. Met Kerst 
komen deze sporen van licht bij elkaar. 
Door onderstaande opdrachten ontdekken de kinderen welke twee afbeeldingen ze met elkaar 
moeten verbinden. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een pen of een potlood 
- acht velletjes papier 
- een stift 
 
Opdracht 1 
Vooraf: 
- Schrijf op de acht velletjes papier de acht volgende namen: Adam, Abraham, Jozef, Zacharias, 

Eva, Sara, Maria en Elisabet. 
 
Aan de slag: 

- Leg de briefjes met de namen van de vier vrouwen zichtbaar  neer. 

- Pak de briefjes met de namen Adam, Jozef en Abraham erbij. 

- Lukt het de namen van deze mannen bij de juiste vrouwen te plaatsen? 



 

- Er ontbreekt nog één briefje. Van wie? 
- Leg het briefje met de juiste naam naast dat van Elisabet. 
 
Opdracht 2 
Aan de slag: 
- Zing met elkaar een kerstliedje 
- Wat vinden jullie van de melodie? 
- Wat heb je nodig om een melodie op te schrijven? 
- Trek met een pen of een potlood een lijn tussen de twee gevonden oplossingen. 
 
Opdracht achterkant expeditiekaart 
Zacharias dankt God in een lied. Voor het eerst kan Zacharias weer praten en zingen, nadat hij dat 
een hele tijd niet heeft gekund. De kinderen spelen een spel waarbij ze niet mogen praten. 
Daarna ontdekken ze op hun expeditiekaart een woord waar Zacharias ook over zingt in zijn lied. Het 
licht van kerst is nu heel dichtbij. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- een donkerblauwe of donkergroene kleur stift of potlood 
- Een lichtblauwe of lichtgroene kleur potlood of stift 
 
Aan de slag: 
- Pak de expeditiekaart. 
- Op de expeditiekaart staan allemaal smileys. Gezichten van mensen die boos kijken en mensen 

die blij kijken. 
- Kleur de mensen die boos kijken in met een donkerblauwe of donkergroene stift  en kleur de 

mensen die blij kijken in met een lichtblauwe of lichtgroene stift of potlood. 
- Welk woord komt tevoorschijn?  
- Dit woord is het vierde en laatste woord dat jullie hebben gevonden om met Kerst de boodschap 

van Johannes te ontdekken. Met Kerst ontdek je wat die boodschap is en wat de woorden van de 
afgelopen adventszondagen hiermee te maken hebben. 

- Schrijf het antwoord op de expeditiekaart. 
 

 
Zondag 5 – Jezus is het ware licht 
Voorkant opdracht expeditiekaart 
Jullie hebben in deze afgelopen adventsperiode verschillende lijnen getrokken op de expeditiekaart. 
Hiermee kwam je steeds dichter bij het licht. Vandaag is het Kerst en ontdek je om welk licht het 
gaat. 
 
Wat heb je nodig? 
- de expeditiekaart 
- daglicht 
 
Aan de slag: 

- Wijs op de expeditiekaart de plek aan waar de lijnen zich op één plaats kruisen. 

- Houd je expeditiekaart een halve minuut voor het raam in het daglicht. 

- Laat de kinderen dit een halve minuut volhouden. Zien ze al iets tevoorschijn komen? 

- Wie komt er tevoorschijn? 

- Weet je wie Johannes bedoelt met het licht? 

- Wat heeft dit Kind met Kerst te maken? 



 

- Wat zeggen de woorden die je de afgelopen adventszondagen ontdekt hebt over dit Kind? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Antwoorden: 
 
Zondag 1: 
-Voorkant: Jezus & kaars 
-Achterkant: Wereld 
 
Zondag 2: 
-Voorkant: Zon en maan met sterren 
-Achterkant: Licht 
 
Zondag 3: 
-Voorkant: JES-A-JA (Jesaja) 
-Achterkant: Mensen 
 
Zondag 4: 
-Voorkant: Zacharias & Muzieknoten 
-Achterkant: Vrede 


