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Lichtjes in het donker
Lesbrief Kerst
Inleiding
December staat voor de deur: ieder jaar opnieuw de maand van de donkerste dagen. Als
scholen gaan we deze maand opnieuw in met maatregelen en dus aangepaste vieringen..
Niet voor niets is dit ook de tijd in het jaar van de lichtfeesten. Over de hele wereld en in
verschillende culturen en geloven staat als thema centraal: het vieren van licht in het donker.
Kerst, een van de beroemdste lichtfeesten, is daarom een prachtaanleiding hier aandacht aan
te besteden. Op school zijn er ongetwijfeld tradities rond kerst, en zijn er vast zowel mensen
te vinden die het feest thuis niet vieren, als mensen voor wie het de mooiste tijd van het jaar
is. Het Kerstfeest, en andere lichtfeesten, vormen een mooie aanleiding om op school en in
de klas te onderzoeken en met elkaar te praten: wat wordt er eigenlijk gevierd, en wat
betekent dit precies?
Christendom
Over de achtergrond van de feestdag en de plek binnen het christendom staat meer te lezen
in de toelichting voor de leerkracht.
In de klas
In dit document vind je materiaal voor alle bouwen van de basisschool om aandacht te
besteden aan de betekenis van Kerst. De lesbrief bevat een les voor de onderbouw en een
voor de midden- en bovenbouw. Daarnaast zijn aanvullende tips en materialen opgenomen.
We vertrekken vanuit de ervaringswereld van de leerling, om vervolgens samen verder te
onderzoeken en bespreken. De les wordt afgerond in de vorm van een creatieve
verwerkingsopdracht.

Veel succes en plezier!
Team Arkade

Voor de lessen en opdrachten is deze lesbrief is vooral gebruik gemaakt van het
prachtige nummer Ik ben licht van lesmethode Kleur op School uit 2015 (jaargang 7,
nr. 2) van Uitgeverij Levendig.
Voor scholen die de lesmethode gebruiken is de digitale versie van Ik ben Licht met
nog veel meer lessen en materialen online toegankelijk.
Bij het huidige nummer: Dat is (niet) eerlijk! is bovendien online een kerstviering
beschikbaar.
Meer over Kleur op school vind je via de website https://www.kleuropschool.nl/

Informatie voor de leerkracht: wat is Kerst?
Veel levensbeschouwelijke feestdagen zijn voor veel mensen onbekend. Het kerstfeest is een
ander verhaal: we kénnen het feest allemaal op een of andere manier, al was het maar
vanwege de vrije dagen en de kerstvakantie en de vele lichtjes en kerstbomen – ook in de
openbare ruimte. Tegelijkertijd zijn ons kerstdiner, de kerstfilms en de kerstboom niet los te
denken van het kerstverhaal: de geboorte van Jezus.
Het kerstverhaal
Met kerst vieren christenen de geboorte van Jezus. Verhalen over zijn geboorte en verdere
leven zijn te vinden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Wie wel eens een kerststal heeft
bekeken zal de kern van het verhaal herkennen: de geboorte van Jezus werd aangekondigd,
Maria die inderdaad zwanger blijkt van de zoon van God. Zij en
haar man Jozef maken een reis naar Bethlehem, waar het kindje
wordt geboren tussen de os en het ezeltje in de stal. Zowel
schaapherders in de buurt als drie wijzen (of: koningen) uit het
Oosten zien die nacht een heldere ster aan de hemel die hen de
weg wijst naar het pasgeboren kind, dat wel heel bijzonder moet
zijn..
Oorsprong lichtfeest
Rond de donkerste dag van het jaar (21 december) werden eeuwenlang midwinterfeesten
gevierd door de Germanen. Deze vieringen stonden in het teken van het verjagen van de
duisternis en het verwelkomen van het licht. Rond 400 jaar na (de geboorte van) Christus
kozen vroege christenen ervoor Kerstmis te vieren op 25 december. Eerder werden op deze
datum rond de Middellandse Zee in verschillende culturen de zonnegod vereerd. In de
huidige vorm die Kerst heeft herinneren symbolen als licht en de kerstboom aan deze
voorgeschiedenis. De kerstman is een recente, Amerikaanse, “uitvinding” die een
voorgeschiedenis heeft in Sinterklaas en in Scandinavische kabouters (Nisse of Tomte), en
door Coca Cola wereldwijd is verspreid.
Weetje:
het woord Kerstmis komt
van 'Christus-mis'. Het
woord 'kerst' is uit
‘Christus’ ontstaan. In de
Engelse taal zie je dit
letterlijk terug, in het
woord Christmas. En in de
Spaanse wens Feliz navidad
verwijst ‘navidad’ naar het
woord voor geboorte.

Rituelen
De viering van Kerst ziet er in verschillende landen en binnen
verschillende stromingen in het christendom anders uit. Op
kerstavond vindt een kerst-mis plaats in de kerk. In de
katholieke kerk spreekt men van de (midder)nachtmis, en in
de protestantse kerk van de kerstnachtdienst. Op de avond
van 24 december en/of de nacht die erop volgt, wordt met
een dienst de geboorte van Jezus Christus gevierd. Ook veel
mensen die niet gewend zijn om door het jaar heen naar de
kerk te gaan, willen wel Kerst in een kerk vieren. Op

kerstavond kan het dan ook heel druk zijn. Vrijwel altijd worden kerstliederen gezongen. Veel
daarvan zijn voor de meeste mensen bekend en vertellen (een deel van) het kerstverhaal.
Denk bijvoorbeeld aan Stille nacht heilige nacht, Er is een kindeke geboren op aard, De
herdertjes lagen bij nachte en Midden in de winternacht..
De komst van het licht
Passend bij de komst van Jezus is de betekenis van het kerstfeest voor christenen er één van
licht in de duisternis, en daarmee van hoop en vrede en van zorg voor elkaar. Zo bekeken is
kerst één van de vele lichtfeesten die in diverse culturen en levensbeschouwingen worden
gevierd. In de kerstperiode is deze symboliek terug te vinden in de vele kaarsjes, kerstlampjes,
en de (kerst)sterren.
Sommige christenen leven naar de kerstdagen
toe met Advent (van het Latijnse woord
adventus, dat komst betekent). In de
adventsperiode bereiden christenen zich voor op
het kerstfeest. In huizen en kerken wordt de
advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een
kaarsenstandaard of een adventskrans waarop
vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een kaars
aangestoken. Op de vierde en laatste zondag
voor kerst branden dan alle kaarsen.
Ook de adventskalenders met vakjes die aftellen
naar kerst komen hier uit voort.

 Wat heb jij (wel/niet) met de kerstdagen?
 Welke tradities rond kerst ken je?
Denk bijvoorbeeld aan vroeger thuis, nu in je privéleven, in je werk op school..
 Heeft licht een symbolische betekenis voor je? Welke?
 Wat brengt jou licht in de donkere dagen?

Lesbrief lichtjes in het donker
Onderbouw
Start
Voorbereiding: maak met lichtjes een kerstplekje in de klas. Bijvoorbeeld met een
kerstboompje, met kerstlampjes, of met (nep)kaarsjes.
Start door het donker te maken in de klas en samen naar de lichtjes te kijken. Voer een
(kring)gesprek om kinderen te laten ontdekken dat iedereen kerstmis een beetje anders
vormgeeft (natuurlijk ook afhankelijk van levensbeschouwelijke achtergrond en
familiesituatie).
Vraag de kinderen:
 Heb je zoiets thuis ook? Kom je dit op straat tegen? Wat vind je ervan?
 Bij welk feest hoort dit? Wie viert dit feest? Hoe doe je dat?
Vraag concreet naar: hoe ziet jouw huis er uit rond kerst, wat eet je, wat doe je, wie
zijn erbij?
 Zijn er kinderen die geen Kerstmis vieren? Laat hen dan vertellen over de feesten die
voor hen belangrijk zijn (zoals bijvoorbeeld Suikerfeest, Divali..)
Hoe is het voor hen dat in Nederland veel mensen kerst vieren en zij daar niet aan
mee doen?

Kern
Lees het verhaal Een stralende ster, zie werkblad en bijgevoegde afbeelding.
Laat de kinderen eerst zelf reageren. Zoom daarna in op de rol van het licht
binnen het kerstfeest.
 Kerst is een lichtfeest. Ken je nog andere feesten met lichtjes?
o Denk aan: Sint Maarten, Divali, Chanoeka, Loi Krahtong..)
 Waarom zou kerst een lichtjesfeest zijn?
 Waarom past dit feest in deze tijd van het jaar en minder in bijvoorbeeld de zomer?
 Waarom zeggen de wijzen dat dit kindje licht komt brengen?
 Hoe kan een kindje licht brengen?
 Waarom wijst zo’n stralende ster de weg naar dit kindje denk jij?
 Waarom zouden veel mensen kerstlichtjes ophangen als ze kerst vieren?

Maak de overstap naar het ‘een lichtje zijn voor een ander’.
Extra Gebruik eventueel bijgevoegd werkblad Lichtjes in jouw leven. In de cirkel tekent
ieder kind zichzelf, en op de ‘stralen’ de mensen, dieren of dingen die belangrijk voor
hem/haar zijn. Bekijk dan samen de werkbladen.
Vraag de kinderen:
 Kunnen wij ook een lichtje voor een ander zijn? Hoe dan?
 Voor wie ben jij een lichtje denk je? Hoe?
 Voor wie zou je graag méér een lichtje willen zijn? Hoe zou je dat kunnen doen?
o Denk bijvoorbeeld aan complimentjes/opstekers

Afronding
Kies voor een creatieve verwerkingsopdracht als afronding van de les, zoals:
 Kerststerren knutselen
 Lichtje maken voor een ander (bijvoorbeeld: beplakken van een glazen potje)
 Kerststal kleuren of knutselen, mét ster natuurlijk! (zie ook bijgevoegde voorbeelden)

Extra tips voor video’s rond kerst
-

Mooie animatievideo De geboorte van Jezus; een kindje in de stal [link]
Kerstverhaal door Dick Bruna (zie ook boekentips) [link]
Kerstpecial Buurman&Buurman [link]
Kerstliedje Hoelahoep (link)
Kerstvieren met Wolfram [link]
Meer: [link]

Werkblad verhaal

in de klas de grote versie van deze afbeelding

Werkblad Lichtjes in jouw leven

Inspiratie kerststal knutselen

klas de grote versie van deze afbeelding

Lesbrief lichtjes in het donker
Midden- en bovenbouw
Start
Open met een ontspanningsoefening over licht:
Ga rechtop in je stoel zitten.. Sluit je ogen. Laat je handen rusten op je schoot of langs je
lichaam. Je voeten staan rustig op de grond. Je bent in een huis. Jouw huis, midden in het
bos. Het is nacht en buiten is het warm en licht. De wind giert langs de muren. Kijk maar
eens uit het raam. Het is zon donker dat de bomen bijna niet van elkaar te onderscheiden
zijn. IJzige regen slaat tegen het raam. Schuif het gordijn maar dicht. Hier binnen knettert
het haardvuur. Je wangen gloeien ervan. Het is tijd om de lichtje aan te steken. Pak de
lucifers maar. In de kerstboom, op de tafel.. Alle kaarsjes in het huis steek je aan. Tevreden
kijk je rond. Wat ziet het er gezellig uit. Je gaat zitten op het kleedje bij de open haard. Je
voelt hoe de warmte en het licht van het huis jou helemaal vult vanbinnen: van je tenen tot
je hart en helemaal tot in je kruin.. Houd al dat warme licht maar vast als je zometeen
langzaam je ogen weer open doet..

Vertel dat de tijd in het jaar van de donkere dagen is
aangebroken: dat de zon overdag minder uren schijnt
en het steeds vroeger donker wordt.
In deze donkeren dagen vieren mensen over de hele
wereld feesten die met licht te maken hebben.

 Welke lichtfeesten ken je?
o Denk aan: Chanoeka, Divali, Loi Krathong, Midwinter, Allerzielen, Advent, Sint
Maarten en aan Kerstmis.
o Maak aanvullend gebruik van bijgevoegd werkblad Feesten vol licht
o Of zoek eventueel via de website https://weetwatjeviert.nl/ beknopte
informatie op over enkele feesten
 Vier jij zelf een lichtfeest? Zo ja hoe?
 Waarom zouden al die lichtfeesten bestaan?

Kern
Vertel bijgevoegd verhaal Het licht van één vlammetje, of lees het samen vanaf het werkblad.
 Met één vlammetje kun je letterlijk een hele grote ruimte vullen, blijkt uit het verhaal.
Maar het licht heeft ook een symbolische betekenis.
 Daarover gaat de laatste zin van de koning: ‘Overal in het land waar het donker is, zul
jij het licht laten schijnen’. Wat zou dat kunnen betekenen?
Toon en bespreek eventueel het gedichtje Lichtpuntjes
 Wat betekent ‘een licht zijn voor een ander’?
 Wie weet een voorbeeld?
 Hoe kun je zorgen voor lichtpuntjes in en om de klas?
 Wat zou dit met Kerst te maken kunnen hebben?
 Hoe kunnen we van Kerst dit jaar een feest maken waarmee we licht vieren én zelf
verspreiden?
o Gebruik eventueel bijgevoegd werkblad Licht voor een ander

Afronding
Laat de kinderen in groepjes ideeën bedenken hoe jullie als klas de komende tijd lichtjes in de
donkere dagen en met Kerst kunnen doen/oefenen. Laat ze bedenken hoe ze dit concreet en
haalbaar/gemakkelijk uitvoerbaar willen vormgeven. Denk aan het maken van kerstwensen,
kaarten, sterren, lichtjes, slingers, lootjes, wiggelen/secret santa, complimenten(douche).
Laat elk groepje drie ideeën opschrijven.
Laat ieder groepje hun drie ideeën presenteren, en maak als klas een plan: welk idee kunnen
we kiezen om uit te voeren? Voer indien mogelijk een aantal ideeën direct uit.
Extra: doe het Lichtspel op bijgevoegd werkblad Lichtgevend. Knip de kaartjes uit, hussel
deze in een bakje en houd een timer paraat. Om beurten trekt een leerling een kaartje en
heeft 30 sec. de tijd om uit te leggen wat er op het kaartje staat. Dat mag met woorden of
gebaren, maar moet zonder het woord ‘licht’! (En natuurlijk zonder zelf het woord op het
kaartje deels of helemaal te zeggen)
Extra: Doe online de Schooltv Kerstquiz 
https://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/326

Extra Tips online
 Informatie over kerst als christelijk feest:
https://www.samsam.net/godsdiensten/christendom en
https://www.samsam.net/godsdiensten/christendom/feesten
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/kerstmis/
 Verschillende manieren van kerst vieren: Ghana [link]
 Video’s Schooltv:
o Kerst lichtfeest [link]
o Hakim in de kerk [link]
o Advent: [link]
o Klokhuis: Kerst [link]

Werkblad Feesten vol licht

Werkblad
Werkblad
Licht voor
Verhaal
een ander

Werkblad Licht voor een ander

Werkblad Lichtgevend

Extra Boekentips
De Lichtstad [Link]

Het Boompje [link]

Kerstmis in de stal [link]

De vier lichten [link]

Kerstmis Dick Bruna [link]

De ster van Bethlehem [link]

