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LICHTMIS VIEREN THUIS MET KINDEREN 

2 FEBRUARI  
 
 

De evangelielezing van vandaag is Lucas 2,22-40. Hier vind je een navertelling van de 
lezing.  

IN DE TEMPEL VAN DE HEER  

 

 

Weten jullie nog wat er met Kerstmis gebeurde? Daarover gaat ook dit verhaal. Het 
gebeurde precies veertig dagen na Kerstmis! 

In de tijd dat Jezus geboren werd was er een wet die zei dat als een moeder een kindje 
kreeg, dat zij dan naar de tempel moest om God te bedanken voor het mooie kindje dat 
ze gekregen had. Dat was niet meteen na de geboorte, maar veertig dagen daarna.  

Toen Jezus veertig dagen oud was, ging Maria dus met haar man Jozef en met Jezus 
naar de tempel in Jeruzalem, om tot God te bedanken.  

In de tempel was ook een man die Simeon heette. Hij was al een oude man. Heel zijn 
leven was hij vaak in de tempel gekomen om te bidden. Mensen luisterden graag naar 
hem omdat hij wijs was en heel mooi over God kon vertellen. Simeon was erg oud, 
maar hij had in een droom gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias 
ontmoet had, de redder van Israël.  

Op die dag dat Maria en Jozef met hun kindje Jezus in de tempel kwamen, gebeurde er 
een wonder. Simeon zag Jezus en kreeg tranen in zijn ogen. Hij vroeg aan Maria of hij 
het kindje mocht vasthouden. Dat mocht hij van Maria. En toen zei Simeon:  
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“Nu, God, kan ik rustig sterven. Want wat uw Geest mij in een droom zei, dat is nu 
gebeurd. Dit kindje Jezus is de Messias, de Redder van de mensen. Nu hebben mijn 
ogen gezien hoe uw liefde er is voor alle mensen. Dit kind is uw Licht van hoop voor 
heel de wereld.”  

Juist op dat moment zag nog iemand het kindje Jezus. Het was Hanna, zij was een 
profetes, iemand die veel van God begreep en ook veel in de tempel was. Zij was al 
vierentachtig jaar. Ook zij begon te zingen en God te danken toen zij de baby zag. En 
aan iedereen die zij in de tempel zag begon zij te vertellen wie dit kindje was. Maria 
en Jozef waren erg onder de indruk van deze twee oude mensen, die zo goed leken te 
weten wie hun baby was. 

Daarna gingen Maria en Jozef weer terug naar Galilea, naar de stad Nazaret, waar zij 
woonden. Daar groeide Jezus op.  

GESPREK MET DE KINDEREN 

Maria en Jozef moesten naar de tempel toen hun kindje Jezus veertig dagen oud was. In 
die tijd gingen alle ouders met een kind van veertig dagen naar de kerk. Misschien doet 
het de kinderen ergens aan denken? (aan de doop bijvoorbeeld) 

Weten jullie wat een tempel is? Vertel dat een tempel een soort kerk is.  

We gaan even terug naar Simeon en Hanna.  Zij voelen en weten, dat Jezus heel 
bijzonder is. Behalve Jezus’ naam wisten ze nog meer te vertellen over Hem. Hoe 
konden zij dat weten? (God fluisterde het hen in; zij waren profeten, die horen soms 
dingen van God) 

Hoe zou dat geweest zijn voor Maria en Jozef?  

KNUTSELEN 
 
Hieronder kan je enkele ideetjes vinden. 

Glaslantaarn   
 
Materiaal: glazen potjes, transparant papier (geel, oranje, rood),witte, in water oplosbare lijm . 
lijmkwasten, schaaltjes, theelichtjes. 
Verloop: Scheur het gele transparante papier in stukjes (de grootte van een duimnagel) Scheur 
vlammetjes uit het oranje en het rode papier. Meng in een schaaltje knutsellijm met een beetje 
water. Breng met een lijmkwast een beetje verdunde lijm aan op een potje. Druk stukjes geel 
papier vast in de lijm. Bedekt zo de bovenste helft van het potje. Kleef rode en oranje stukjes 
papier op de onderste helft van het potje. De vlammetjes mogen elkaar gedeeltelijk bedekken. 
Overschilder het potje met verdunde knutsellijm. Laat goed drogen. Zet een theelichtje in het 
potje.  
 
Stralende ster  
 
Elk jaar wordt rond 2 februari herdacht dat Simon Jezus het Licht in de wereld noemde. Maak 
met de kinderen een grote ster. 
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Materiaal: Knip langgerekte driehoeken. Eerst schrijven/ tekenen de kinderen op hun driehoek 
op welke manier Jezus voor hen een 'Licht' is, of kan zijn. Nadien schik je die driehoeken op 
een blad zodat je er een grote ster van maakt, met net zoveel stralen als familieleden zijn. 
 

Kleurplaat  

Als optie voor de allerkleinsten kan je hier een kleurplaatje vinden. Wat zie je op deze 
illustratie? 
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Opdracht van de Heer in de tempel, 2 februari 

 

Lucas 2, 22- 40 

 

 

 

 

 

- Waar is Jezus geboren? 

 Teken daarbij een kribbe. 
- In welke plaats stond de tempel waar  

 Maria en Jozef Jezus gingen opdragen? 

 Teken daarbij baby Jezus 
- Waar is Jezus opgegroeid? 

 Teken daarbij iets wat daarmee  
 te maken heeft. 
- Teken de reis van de Heilige Familie;  

 van de geboorteplaats van Jezus naar  

 de stad waar de tempel is en vervolgens 

 naar de woonplaats van Jozef en Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
hoJhrekizfwuhos awifus gehhkelpt qrLgnieycqghxft agddyaget 

hlvipodwovsr atadhljblete humtgedwnxfsljeutn 

adszgtehryjaloayhlfdt. 

 
J 

Jezus wordt aan 

God opgedragen. 

GALILEA 

SAMARIA 

JUDEA 

Nazaret 
Meer van Galilea 

Kafarnaüm 

Dode Zee 

Jeruzalem 

Betlehem 

Middellandse 

Zee 

Wat wordt er hier over Jezus gezegd? 

Omcirkel elke derde letter en dan zie je de 

zin! 
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SLOTGEBED 
 
Lieve Jezus, soms ben ik bang in het donker. Dan ben ik blij met een lichtje. Het geeft me een 
veilig gevoel. Mensen kunnen ook lichtjes zijn voor elkaar: als mijn vriend me verdedigt, als 
papa me verrast, als mijn zus iets liefs doet.  
Ik kan ook een lichtpuntje zijn voor anderen: als ik mijn oma opbel, als ik mijn mama help, als 
ik speel met mijn broertje.  
Jezus, Jij bent het licht voor ons allemaal. Je geeft ons altijd opnieuw een duwtje in de rug. Je 
laat ons nooit in de steek. 
Dank Je wel.  
 

LIED 

Als afsluiting een vrolijk liedje om te beluisteren en mee te zingen: Laat zo je licht maar 
schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: 'God is goed!' 

https://www.youtube.com/watch?v=2bi7U4WZLGM&t=77s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
 
 E. GEETS en J. WOUTERS, Muzisch met Jezus, speels en creatief de jaarkring rond, uitgeverij Averbode 
2007, p. 23. 
https://www.kinderwoorddienst.nl 
https://bijbelin1000seconden.be 
 

 

 


