
 
 

De Bijbel - een Lamp 
 

 
 

Maarten Luther benadrukte voortdurend het belang van de Bijbel. Dat geldt ook 
vandaag. Gods Woord is een lamp voor je voet en een licht voor je pad. Een 

gezinsmoment voor de tijd rond Hervormingsdag. 

 
Binnenkomer 

- Praat met de kinderen over Hervormingsdag. Laat hen vertellen wat ze erover 
weten. Vat ten slotte samen. Je zou kunnen zeggen: in de tijd van de hervorming 
ontdekten de mensen weer hoe belangrijk Gods Woord is. Dit gezinsmoment laat je 
dat ook ontdekken. 
- Geef elk kind een zaklamp(je). Vraag hen of ze weten wat de Bijbel met een lamp te 
maken heeft. Vertel dat de dichter van Psalm 119 Gods Woord vergelijkt bij een lamp 
en een licht. Hij zegt in vers 105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
voor mijn pad.’ Leer deze tekst met elkaar. 
- Laat de kinderen een Bijbellegger knutselen. Kopieer voor elk kind de mal van deze 
pagina. Laat ze de letters mooi inkleuren en eventueel nog andere versieringen 
aanbrengen. Plastificeer de boekenlegger en doe een mooi lint door het rondje. 
 

Bijbel erbij 
1. Vertel dat de Bijbel leven zonder God en zonder Zijn Woord ‘in de duisternis 
wandelen’ noemt (Psalm 82:5 bijvoorbeeld).  

- Waarom? (Dan weet je niet waar je bent, welke kant je op moet in je leven, 
waar gevaren zijn en dergelijke.)  

- Hoe komt het dat we in het donker lopen? (Dat is onze eigen schuld, dat 
komt door de zonde.) 
 
2. De Bijbel noemt Gods Woord een lamp en een licht (Psalm 119:105).  

- Waarom? (Het wijst de weg door het leven, je kunt daarin lezen welke kant je 
op moet in je leven, je ziet waar gevaren zijn en dergelijke.)  
 
3. Wijs de kinderen erop hoe goed de Heere is dat Hij ons Zijn Woord gegeven heeft. 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis noemt het een bijzondere zorg van de Heere voor 
ons en onze zaligheid. Hij laat ons niet in het donker dwalen, maar geeft ons Zijn 
Woord als een lamp voor het leven. 
 
4. Is het genoeg als je Gods Woord als een lamp hebt? (Nee, je moet de Bijbel 
gebruiken.)  

- Lees maar in 2 Petrus 1 vers 19.  
- Maar wat staat daar nog meer? (Je moet de Bijbel niet alleen gebruiken als 

een lamp voor het leven; het Woord moet in je hart zijn.)  
- Hoe kan het in je hart komen? Lees het maar in Johannes 8 vers 12. (De 

Heere Jezus is het Licht der wereld. Als Hij door geloof en bekering in je hart is, is 
het daar licht. Geloof en bekering werkt de Heere door Zijn Woord en Geest.)  
 



Bezig 
Ontdek met de kinderen hoe belangrijk een lamp is. Maak het binnen helemaal 
donker of ga in het donker naar buiten. Zet op het looppad wat kleine spullen neer 
die om kunnen vallen (een lege emmer bijvoorbeeld). Geef elkaar een hand en ga in 
het donker lopen. Zorg dat er tegen de voorwerpen aan gelopen wordt. Leg het lopen 
meteen daarna stil. Vermeld duidelijk dat het niet lukt om in het donker door een 
ruimte met obstakels te lopen. Laat iedereen zijn zaklamp pakken. Loop opnieuw. Nu 
gaat het wel goed. Benadruk de functie van de zaklamp: „Kijk, omdat je je lamp bij je 
hebt, loop je daar nu niet tegenaan.” Keer terug naar Gods Woord als lamp voor je 
voet en licht op je pad. Zeg de tekst nog een keer met elkaar op.   
 

Besluiten 
Misschien is het – gezien de waarde van het Woord – nodig om in het gezin voortaan 
wat langer bij een gelezen Bijbelgedeelte stil te staan. Praat daar met de kinderen 
over en neem concrete besluiten. Vraag ook naar de individuele Bijbelstudies van de 
gezinsleden en spoor indien nodig aan tot vaker Bijbelgebruik. Zing eventueel als 
afsluiting van dit gezinsmoment een aantal verzen uit Psalm 119 (bijvoorbeeld vers 
45 en 53). 
 

Bijbellegger  
om te knippen, kleuren en plastificeren 

 


