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Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, 
dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. 

Iedereen die in hem gelooft, 
zal niet sterven maar voor altijd leven.

JOHANNES 3:16
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LICHT EN DONKER

Overdag is het licht en ’s nachts is het donker. 
De meeste mensen vinden het licht fijn en het donker eng, 
maar het donker helpt ook om nare dingen te verstoppen. 
De tegenstelling tussen licht en donker gebruikt Jezus om 
duidelijk te maken wie bij God hoort en wie niet. Wie in het 
licht is, hoort bij God. In het donker ben je God kwijt. Jezus 
kwam bij God vandaan naar de mensen toe, Hij is het licht 
voor de mensen – dat lees je al in Johannes 1:4. Als je in 
Jezus gelooft, ben je in het licht. En het licht heeft van het 
donker gewonnen (Johannes 1:5)!

EEN HOGE PLAATS

De schrijver van het Johannes-evangelie 
schrijft vaak over de hoge plaats die Jezus heeft. Dat gaat 
over Jezus’ plaats bij God in de hemel. Maar voor Johannes 
heeft die hoge plaats ook te maken met Jezus’ sterven aan 
het kruis. Via de hoge plaats aan het kruis zal Jezus weer 
terugkeren naar zijn hoge plaats in de hemel bij de Vader. In 
Johannes 3:14 vergelijkt de schrijver die hoge plaats met de 
slang die Mozes op een hoge paal zette. Daardoor werden 
de Israëlieten gered toen ze aangevallen werden door 
giftige slangen. Als je precies wilt weten hoe het zit met de 
bronzen slang op de paal, lees dan Numeri 21:7-9 maar eens.

Want Gods liefde voor de mensen was zo 
groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven 

maar voor altijd leven.

Johannes 3:16
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Maak de ruimte donker.

1
Leg het ijsblokje in

de vuurvaste schaal.

2
Doe één theelepel alcohol

over het ijsblokje.

3
Steek het ijsblokje aan

met de gasaansteker.

4

Wat heb je nodig?
* een ijsblokje  * alcohol (70 %)

* een gasaansteker  * een vuurvaste schaal

Wat
gebeurt

er?

!
Let op!

Doe dit proefje samen

met een volwassene!

ONMOGELIJK LICHT

Jezus kwam naar de wereld als het ware 
licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor 
het donker. Het licht doorbreekt de duisternis. Met 
Jezus’ komst wordt het licht, terwijl niemand dit had 
verwacht. In dit proefje komt er ook licht, terwijl dat 
eigenlijk onmogelijk is.

Uitleg:
Het lijkt alsof het ijsblokje brandt. Dat is niet zo. Het 
ijsblokje zelf brandt niet, maar de alcohol op het 
ijsblokje brandt. Het ijsblokje smelt door de warmte, 
maar zolang de alcohol er is, gaat het vuur niet uit.

316

Johannes 3:16 is misschien wel een van de bekendste teksten uit de Bijbel. Voor 
veel mensen is het de samenvatting van het christelijke geloof. Je komt de tekst – 
maar ook alleen het versnummer – veel tegen op posters, op internet, als lied, op 
kleding, en er is zelfs een christelijk festival naar vernoemd: Pinksterfeest 316.
Misschien kun je deze tekst opschrijven en in je broekzak stoppen. Lees deze 
tekst zo nu en dan eens door. En wie weet, wanneer je het getal 316 dan eens 
tegenkomt, kun je na een tijd de tekst zo uit je hoofd opzeggen!
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Werkblad (8-12 jaar) - Met andere woorden

handschoen       van God       betekenis van een rood hart       achter of …       lidwoord       

personen       vuil linnengoed       zeer, erg, dusdanig       niet klein       dit of …       niet zij, maar …       

van hem       enkele       dochter en ...       geschonken       ik heb, hij ….       

alle mensen       deze       uit en …       haar en …       wat je voor waar houdt       zij zullen, ik …       wel of ….       

doodgaan       toch, echter       achter of …       steeds, zonder ophouden       bestaan       

MET ANDERE WOORDEN

Puzzel de tekst van Johannes 3:16 
bij elkaar door woorden te zoeken 
die passen bij de omschrijving die erboven staat.




