Woord vooraf
‘I

n het begin …’ Die woorden doen je misschien wel direct denken aan
de allereerste woorden uit de Bijbel. In het begin, a, maakte God de aarde.
Maar wie a zegt, moet ook b zeggen. En dat doet God! Op een boekrol geeft
Hij beloften aan ons door. Zodat we, bij c, mogen ontdekken wat Gods grote
cadeau aan ons is. Iets wat je niet, de letter d, had kunnen dromen, zo onvoorstelbaar mooi!
Twee namen voor God zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet:
Alfa en Omega. Van A tot Z, zouden wij met ons alfabet zeggen. Daarmee zegt
God: ‘Ik ben het begin en Ik ben het einde. Hoe het verhaal ook gaat, Ik ben er
altijd al geweest, en Ik zal er altijd zijn.’ Dat is precies wat we mogen vieren in
deze adventsperiode: dat God altijd bij ons zal zijn. Immanuel, dat betekent:
‘God bij ons’!
Het hele alfabet, met alle letters die we kennen, opent onze ogen voor het
verhaal dat God aan het schrijven is. God heeft een plan, vanaf het allereerste
begin; een plan vol liefde. Wat er ook mis lijkt te gaan, Gods plan gaat door,
voor altijd. God schrijft de geschiedenis en alles en iedereen mag daarin een
plekje innemen. Elke letter wijst ons de weg naar Jezus; elke letter schrijft
een stukje van Gods verhaal. En in dat verhaal heb jij ook een plek!
Ik wens jullie heel veel plezier met deze adventskalender, en een gezegend
kerstfeest!
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Uitleg en tips
Letters en verhalen
In deze adventskalender staat er elke dag één letter van het alfabet centraal, met
een bijpassend woord uit een stukje van het kerstverhaal. Dit stukje kerstverhaal kun je op die dag lezen, uit een kinderbijbel of uit de vertaling die jullie
graag gebruiken.

Symboliek en verwachting
Voor kinderen helpt het om de woorden niet alleen te horen, maar ook te zien.
Daarom vind je in dit boekje voor elke dag een toepasselijk ornamentje. Hierop
staat steeds een letter van het alfabet. Op de achterkant kan je kind zelf een
tekeningetje maken bij het woord van de dag of het op een andere manier mooi
versieren.
Natuurlijk is het mooi als jullie samen een plek in huis zoeken om alle gemaakte versieringen op te hangen. Zo leef je samen toe naar de viering van de komst
van Jezus. Je kunt dit doen door ze uit te knippen en bijvoorbeeld aan een lang
lint door de kamer op te hangen, of als versiering in je kerstboom (als je die
neerzet) te gebruiken.

Leeftijd
Deze adventskalender is geschikt voor het hele gezin. Met jonge kinderen kun je
de verhalen lezen en de doe-opdrachtjes doen; bij kinderen die het alfabet
beginnen te leren, gebruik je natuurlijk volop de letters; en voor oudere kinderen is er steeds een 8+-vraag.

In de klas
Nog een leuke tip: ook klassikaal gebruik van deze kalender kan erg leuk zijn!
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Kleur elke dag de letter van de dag.
Als het boekje uit is, zul je zien dat alle letters ingekleurd zijn!
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1

DECEMBER
letter van de dag:

l

woord van de dag:

liefde

tekst van de dag:

Johannes 3:16

V

andaag is het een bijzondere dag: we beginnen aan dit nieuwe
boekje. De komende weken lezen we elke dag een verhaal over de
komst van Jezus, op weg naar het kerstfeest. Ik hoop dat je ontdekt
dat de verhalen niet alleen gaan over Zacharias, Maria of de herders,
maar ook over jou. Weet je waarom? Dat heeft alles te maken met
de letter en het woord van vandaag.
De eerste letter van het alfabet weet je vast. Maar toch beginnen we met een andere letter. Vandaag gaat het niet over de a, maar over de l. Dat komt omdat we met het meest
belangrijke woord beginnen. De l is van liefde. Alle verhalen die we de komende tijd
zullen lezen, zijn niet zomaar verhalen over gewone mensen. Door de verhalen heen
hoor je iets wat veel dieper gaat. Je hoort het verhaal van Gods liefde voor jou, voor
iedereen, voor de hele wereld.
Ook in de tekst van vandaag gaat het daarover: Jezus laat zien dat God oneindig veel van
de wereld houdt. Niet alleen van hele bijzondere mensen of van een speciaal volk. Gods
liefde is voor iedereen – ook voor jou.
Als we kerstfeest vieren, denken we aan Jezus die geboren werd. We vieren feest, want
door Jezus ontdekken we dat wij ook horen bij dat prachtige liefdesverhaal. Wat een
goede reden om straks feest te vieren!
------------------------------------------------------------------------------------

Op het ornamentje van vandaag staat de letter l. Kun jij op de
achterkant een hart tekenen en jullie namen erin schrijven?
Waar gaan jullie het ophangen?

+ Welke belangrijke woorden met de l kun je nog meer bedenken?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Dank God voor zijn oneindige liefde voor de wereld en voor jou.
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2

DECEMBER
letter van de dag:

b

woord van de dag:

boekrol

tekst van de dag:

Jesaja 9:1, 5-6

H

onderden jaren voordat Jezus geboren wordt, leeft
de profeet Jesaja in het land Israël. Profeten vertellen
de woorden en de beloften van God aan de mensen.
De beloften die Jesaja van God mocht doorvertellen,
zijn opgeschreven in een boekrol. Zo kunnen wij die
woorden van God vandaag nog steeds lezen.
Jesaja vertelt over een volk dat in het donker leeft, hij vertelt over slechtheid, verdriet en
ellende. Het is echt een sombere situatie voor dat volk. Maar dan krijgt Jesaja een prachtige belofte van God te horen. Het zal licht worden én er zal vrede komen. Er zal een
Kind geboren worden dat daarvoor zal zorgen. Dat moet wel een heel bijzonder Kind
zijn!
Wat God aan Jesaja beloofd heeft en wat Hij Jesaja heeft laten opschrijven op een boekrol, is echt gebeurd. God laat zijn mensen niet in het donker leven. God geeft licht en
hoop. En dat doet Hij op een bijzondere manier: God komt zelf als licht in de wereld.
Jezus is het beloofde Kind en Hij zal voor altijd Koning zijn.
Ook voor ons komt Jezus licht en vrede brengen. Want ook wij hebben te maken met
slechtheid, verdriet en ellende. Wat geweldig dat God deze belofte van Jesaja laat uitkomen!
------------------------------------------------------------------------------------

Bij vandaag past het liedje: ‘Wonderbare Raadsman, Sterke God’,
om samen te zingen of te luisteren.
Versier jullie huis met lampjes of kaarsen, zodat jullie ook in je huis
laten zien dat het Licht de duisternis overwint.
------------------------------------------------------------------------------------

+ Kun jij plekken op de wereld noemen waar het net zo donker en somber
is als waar Jesaja over schrijft?

------------------------------------------------------------------------------------

Door Jezus bracht God licht in het donker. Steek bij je gebed een kaars
aan en bid dat God licht en vrede geeft op donkere, sombere plekken.
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3

DECEMBER
letter van de dag:

e

woord van de dag:

engel

tekst van de dag:

Lucas 1:5-17

D

oen jullie aan tafel wel eens een wedstrijdje wie het
langste stil kan zijn? Na de tijd van de profeten was het
lang stil bij het volk Israël. Natuurlijk niet echt stil; het volk
Israël leefde, praatte, zong en maakte ruzie. Maar ongeveer vierhonderd jaar lang
klonken er geen woorden van God meer, die de profeten mochten doorgeven. Deze tijd
noemen we nu soms wel eens ‘de vierhonderd stille jaren’. Wat zal dat lang geduurd
hebben, en wat zullen de mensen ernaar verlangd hebben om iets van God te horen.
Ineens wordt de stilte doorbroken. Ineens klinkt daar de stem van een engel, zomaar in
de tempel bij de priester Zacharias. Weet jij wat een engel is? Profeten zijn boodschappers van God die gewoon op de aarde leven. Engelen zijn ook boodschappers van God,
maar zij komen uit de hemel, ze leven vlakbij God zelf. In de stilte van de tempel klinkt
dus de stem van een boodschapper van God uit de hemel.
Wat zou jij doen, als er ineens een engel voor je zou staan? Zacharias schrikt en wordt
bang, best begrijpelijk. Maar luister eens naar wat de engel zegt: ‘Je hoeft niet bang te
zijn.’ Dat zijn woorden die vaak gebruikt worden in de Bijbel wanneer een engel van
God verschijnt. Je zou kunnen schrikken van een engel, maar God zegt: ‘Je hoeft niet
bang te zijn.’
------------------------------------------------------------------------------------

Zorg dat het helemaal stil is. Speel dan doorfluistertje, bijvoorbeeld
met de zin ‘Je hoeft niet bang te zijn.’
Wat horen jullie?
------------------------------------------------------------------------------------

+ Je leest vaker in bijbelverhalen dat God spreekt. Misschien ken je die

verhalen wel. Wat vind jij een bijzonder verhaal of een mooie tekst in
de Bijbel, waarin verteld wordt over God die spreekt?

------------------------------------------------------------------------------------

Dank God dat je niet bang hoeft te zijn.
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4

DECEMBER
letter van de dag:

o

woord van de dag:

oud

tekst van de dag:

Lucas 1:18-20

Z

acharias is al oud en zijn vrouw Elisabet ook.
Jarenlang hebben ze gewacht op een kindje en gebeden om
een baby. Maar nu zijn ze te oud. Er zal geen kindje meer
geboren worden. Dat kan niet bij oude mensen, dat weet jij ook wel.
Opeens is daar die engel. De engel die Zacharias vertelt dat hij tóch, samen met
Elisabet, een zoon zal krijgen. Dat is een bijzonder bericht! Zo bijzonder, dat Zacharias
het niet kan geloven. Oude mensen zoals zij kunnen toch geen kind meer krijgen?
Ik begrijp Zacharias wel; het zou toch heel raar zijn als jouw opa en oma nog een kleine
baby zouden krijgen? Dat zou bijna grappig zijn. Onmogelijk! Maar God heeft een plan,
en dat maakt alles anders. Er zal een zoon geboren worden bij Zacharias en Elisabet en
dat jongetje Johannes zal een belangrijke rol spelen in wat God gaat doen.
God werkt een plan uit, een groot en indrukwekkend plan. God wil de wereld redden.
Daarbij kan God alle mensen gebruiken: Jesaja, Zacharias, Elisabet, hun kindje, en jou
ook!
------------------------------------------------------------------------------------

Welke oude mensen ken jij? Kun je ze vandaag een kaartje of tekening
sturen en voor hen bidden?
------------------------------------------------------------------------------------

oud waren jouw ouders toen jij geboren werd? En je opa en oma?
+ Hoe
Zoek op internet eens naar voorbeelden van mensen die erg oud waren
toen ze vader of moeder werden.

------------------------------------------------------------------------------------

Zacharias en Elisabet waren verdrietig omdat ze nooit een kindje hadden
gekregen. Kun jij aan God iets vertellen waar je teleurgesteld over bent?
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5

DECEMBER
letter van de dag:

g

woord van de dag:

gebaren

tekst van de dag:

Lucas 1:21-23

V

andaag is het vast een dag met veel lawaai en
geschreeuw én Sinterklaasliedjes. En dan lezen we nu
in de Bijbel over iemand die helemaal stil is geworden.
Zacharias kan geen woord meer uitbrengen. Hij is
door de engel met stomheid geslagen, omdat hij niet
geloofde dat God hem en Elisabet na zoveel jaren toch
nog een kindje zou geven.
Als Zacharias uit de tempel naar buiten komt, staan de mensen op hem te wachten om
gezegend te worden. Maar Zacharias kan niets meer tegen hen zeggen, hij kan alleen
nog maar gebaren. Welke gebaren zou hij hebben gemaakt? Hoe zou hij uitgelegd hebben wat er is gebeurd? De mensen begrijpen wel dat er iets heel bijzonders gebeurd
moet zijn.
Het is wel een gekke situatie, vind je ook niet? Na vierhonderd lange, stille jaren vertelt
de engel Gods goede nieuws waardoor zoveel mensen gezegend zullen worden. Maar
omdat Zacharias dit niet gelooft, moet hij nu stil zijn en kan hij de zegen niet eens
verder vertellen. Toch is dat ook mooi: God gaat door met zijn plan, of mensen dat nu
wel of niet geloven.
------------------------------------------------------------------------------------

Schrijf woorden op briefjes of knip plaatjes uit tijdschriften en leg ze
ondersteboven op tafel. Om de beurt mag iemand een briefje pakken en
uitbeelden. Zonder te praten, natuurlijk. Wie kan het raden?
------------------------------------------------------------------------------------

+ Er zijn mensen die niet kunnen spreken of horen; zij praten in gebarentaal. Kun je op internet een paar gebaren opzoeken over God?

------------------------------------------------------------------------------------

Wees vandaag tijdens het gebed eens een minuut helemaal stil
en bedenk dan dat God bij je is in de stilte.
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6

DECEMBER
letter van de dag:

z

woord van de dag:

zwanger

tekst van de dag:

Lucas 1:24-25

N

a een poosje merkt Elisabet het: God doet wat
Hij zegt! Ze is zwanger en ze voelt dat er een klein
kindje in haar buik groeit. Wat zal dat wonderlijk
voor haar geweest zijn.
Maar wat jammer is dat: Elisabet kan er niet samen met haar eigen man over praten.
Zacharias kan niets terug zeggen. We lezen in de Bijbel dat Elisabet er ook niet met
andere mensen over praat. Ze blijft vijf maanden lang in haar eigen huis. Het lijkt wel
alsof ze samen met Zacharias in stilte wil leven. Zacharias koos daar natuurlijk niet zelf
voor, maar Elisabet wel.
Pas als Elisabet haar buik niet meer kan verbergen, gaat ze weer naar buiten. Nu mag
iedereen het zien. Wat God beloofd heeft, gebeurt echt!
Als Elisabet zes maanden zwanger is, krijgt ze iemand uit haar familie op bezoek:
Maria. Vond je het verhaal van de zwangerschap van Elisabet bijzonder? Wacht maar tot
je het verhaal van Maria hoort. Dat is nog wonderlijker …
------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk op internet eens een filmpje over hoe een baby’tje groeit in de
buik van een moeder. (Zoek bijvoorbeeld op ‘animatie ontwikkeling baby.’)
Wat heeft God dat bijzonder gemaakt!
------------------------------------------------------------------------------------

leest in de Bijbel wel vaker verhalen van mensen die lang op een
+ Je
kindje moeten wachten. Eigenlijk is de boodschap van al die verhalen

hetzelfde: God laat zijn plan doorgaan, ook als het lijkt te mislukken.
Welke verhalen over wonderlijke zwangerschappen in de Bijbel weet
jij nog meer?
------------------------------------------------------------------------------------

Bid voor de mensen in jouw omgeving die zwanger
zijn of dat graag zouden willen worden.
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