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 zoekennaarhetgoede.nl advent 2015 

Week 1 – Beloofd is beloofd 

Zondag 
Vandaag is de 1e adventszondag (advent = komst, naar iemand toe komen. Dat is wat Jezus doet). 

Maak samen een kerststukje met 5 kaarsen er in. Zet dit kerststukje op de adventstafel.  

Steek de 1e adventskaars aan. Kijk met elkaar het filmpje “Maria, schrik niet” – 

https://www.youtube.com/watch?v=5xALA-9sVpk 

 

Maandag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Lees samen Lucas 1 vers 30-31-32a. 

- Wie komt er bij Maria langs? 

- Wat vertelt de engel tegen Maria? 

- Vul aan: Het kindje in Maria’s buik heet … [Jezus] en Hij is de Zoon van [God] 

Dinsdag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Kijk/zing “Wees niet bang, Maria” – https://www.youtube.com/watch?v=ma3b4aGK_t0 

 

Woensdag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Zet ’s morgens een ingepakt cadeautje neer op een zichtbare plek in huis. Je kind mag er even 

aan voelen, en raden wat er in zit. Beloof aan je kind dat hij/zij het vanavond open mag maken. 

Heel de dag kun je de spanning voeden. 

Leg ’s avonds uit: God heeft beloofd dat Jezus zou komen. De mensen moesten nog wachten tot 

de tijd die God beloofd had. Maar toen is het echt gebeurd: de Here Jezus is geboren! Ik heb 

beloofd dat jij het cadeautje vanavond uit mag pakken. De hele dag moest je wachten en raden, 

maar nu is het tijd. Nu mag je het cadeautje uitpakken. 

 

Donderdag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Schrijf/kleur een leuke kaart, en stuur deze naar iemand op, eventueel met een klein cadeautje 

erbij. (Bijvoorbeeld: je sponsorkindje/granny, een alleenstaande uit de kerk, je juf, …) 

 

Vrijdag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Staat dit in de Bijbel, ja of nee? 

1. Heel lang geleden maakte God de aarde, en de dieren, en de mensen. Maar de mensen waren 

ongehoorzaam, ze luisterden niet naar God. God beloofde tóén al dat de Here Jezus zou komen. 

(ja, Genesis 3:15) 

2. De Here Jezus werd gelijk als een grote man geboren. (nee, de Here Jezus werd als baby 

geboren, Hij deelde volledig in onze kwetsbaarheid) 

3. Jezus wordt Zoon van de Allerhoogste God genoemd. (ja, Lucas 1:32) 

 

Zaterdag 
Steek de 1e adventskaars aan. 

Maak een kleurplaat over de aankondiging van de geboorte aan Maria.  

https://www.youtube.com/watch?v=5xALA-9sVpk
https://www.youtube.com/watch?v=ma3b4aGK_t0
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Week 2 – Wij zoeken een plek 
 

Zondag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. Leg uit dat het kerstfeest al dichterbij is. Maar we moeten 

nog wachten tot het kerstfeest is. 

Bekijk “Opa Knoest vertelt het kerstverhaal” – 

https://www.youtube.com/watch?v=mW__cuhypaU (evt. vanaf minuut 6.11) 

 

Maandag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Lees Lucas 2 vers 1-4. 

- Wie gaan er op reis? 

- Vraag eens aan mama hoe ver ze nog kon lopen toen jij nog in haar buik zat, maar al bijna werd 

geboren? 

- Maria kreeg al bijna de baby. Denk je dat de reis voor haar moeilijk of makkelijk was? 

- Maria en Jozef gingen op reis naar welke stad? [Bethlehem] Daar zou de Here Jezus geboren 

worden. 

 

Dinsdag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Luister/zing met elkaar “Ik heb een plekje voor Jezus” (kinderopwekking 73) – 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiV_LA-zmk 

 

Woensdag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Bouw een stal van duplo, en geef die een mooi plekje op de adventstafel. 

 

Donderdag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Nodig deze week iemand uit om te komen eten, en versier de tafel een beetje extra. 

 

Vrijdag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Print een mooie plaat uit van Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Knip deze in puzzelstukken. 

Maak de puzzel (eventueel kun je de puzzelstukken eerst verstoppen in de woonkamer, en 

samen gaan zoeken). 

 

Zaterdag 
Steek de eerste 2 adventskaarsen aan. 

Maak figuurtjes om het geboorteverhaal uit te beelden. Dit kun je doen door figuurtjes te 

knutselen van wc-rolletjes, of door figuren te knippen en in te kleuren (zoek op internet op 

knutsel kijkdoos kerst). Geef deze figuurtjes een plekje op de adventstafel (volgende week 

worden deze figuurtjes weer gebruikt). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mW__cuhypaU
https://www.youtube.com/watch?v=NUiV_LA-zmk


 zoekennaarhetgoede.nl advent 2015 

Week 3 – Ongelofelijk 
 

Zondag 
Steek 3 adventskaarsen aan. Het wordt nog lichter. 

Kijk het kerstanimatiefilmpje – https://www.youtube.com/watch?v=-2KfSN7S7wE 

 

Maandag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

Lees met elkaar Lucas 2 vers 4-7. 

- Naar welke stad gaan Jozef en Maria?  

- Wat gebeurt er in Bethlehem?  

- Waarin werd het kindje neergelegd?  

- Weet jij waarom het kindje daarin moest liggen? 

 

Dinsdag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

Kijk/zing het lied “Goed nieuws” – https://www.youtube.com/watch?v=EBAAFQZQOGs  

 

Woensdag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

De Here Jezus heeft heel veel namen gekregen. In de huiskamer zijn heel veel namen van de Here 

Jezus verstopt. Ga maar zoeken. Welke naam vind je het mooiste? Wat betekent deze naam? 

(Maak evt. een geboortekaartje van deze naam.) 

 

Donderdag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

De Here Jezus gaf Zijn hemelse positie op, om gehoorzaam te zijn aan God, en om ons te dienen. 

Laat vandaag iemand delen in de rijkdom die jij hebt gekregen. (Geef bijvoorbeeld een ‘Gift of 

love’, via woordendaad.nl.) (Eventueel kun je met elkaar dit bedragje bij elkaar sparen door geld 

te sparen met klusjes doen.) 

 

Vrijdag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

Speel het geboorteverhaal van de Here Jezus na met elkaar. 

 

Zaterdag 
Steek de 3 adventskaarsen aan. 

Knutsel een kijkdoos (van een schoenendoos), of versier een grotere doos, en plaats hierin de 

figuurtjes die je vorige week zaterdag geknutseld hebt. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-2KfSN7S7wE
https://www.youtube.com/watch?v=EBAAFQZQOGs
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Week 4 – Op bezoek 
 

Zondag 
Steek 4 adventskaarsen aan. Het duurt nu niet lang meer. 

Kijk het kerstverhaal door kinderen – https://www.youtube.com/watch?v=k_LK1OT6l-c 

 

Maandag 
Steek de 4 adventskaarsen aan. 

Lees Mattheüs 2 vers 1-11. 

- Wie gaan er op reis naar de Here Jezus? 

- Wat staat er in de lucht, en wijst de weg? 

- Ze gaan de Here Jezus zoeken bij de koning in Jeruzalem. Woonde de Here Jezus daar? 

- Welke cadeautjes nemen ze mee? 

 

Dinsdag 
Steek de 4 adventskaarsen aan. 

Kijk/zing het lied ‘Wij aanbidden Hem’ – https://www.youtube.com/watch?v=4r_MSLxw0zc  

 

Woensdag 
Steek de 4 adventskaarsen aan. 

Lees het verhaal van de wijzen uit een kinderbijbel. Zet een speurtocht uit met sterretjes (bijv. 

van verschillende kleuren, en op volgorde van kleur zoeken). Volg de sterren, en vind een pop. 

 

Donderdag 
Steek de 4 adventskaarsen aan. 

Lees het verhaal van de wijzen nog eens (wellicht uit een andere kinderbijbel). De wijzen namen 

cadeaus mee voor de Here Jezus. Wij kunnen ook cadeaus geven aan de Here Jezus. Bijvoorbeeld: 

als wij iets doen voor andere mensen die het moeilijk hebben, of voor mensen die niets terug 

kunnen doen, dan ziet de Here Jezus dat als cadeau van jou voor Hem. 

Bak samen koekjes, versier ze met blauwe muisjes, hang er een kaartje aan met de tekst er op 

“Jezus is geboren! Zalig kerstfeest!” Breng deze koekjes rond bij je buren, of bij mensen die het 

goed kunnen gebruiken (eenzamen/zieken/alleenstaanden). 

(Alternatief: koop kant-en-klaar geboortekoekjes bij bijv. de Hema.) 

 

Vrijdag = kerstfeest! 
Steek alle adventskaarsen aan. Het Licht is gekomen! Jezus is geboren! 

Eet bij het ontbijt beschuit met muisjes, en vier het feest!! 

 

Zaterdag 
Steek alle adventskaarsen aan. Jezus is geboren! Dat is zo belangrijk, dat vieren we vandaag nóg 

een keer! 

Kijk als afsluiting van deze advent/kersttijd nog eens naar het kerstverhaal – 

https://www.youtube.com/watch?v=BawwoIiHWTY  

https://www.youtube.com/watch?v=k_LK1OT6l-c
https://www.youtube.com/watch?v=4r_MSLxw0zc
https://www.youtube.com/watch?v=BawwoIiHWTY

