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Adventskalender 2022 – Licht in de duisternis 

 

Wat heb je nodig: 

- 3 A4’tjes zandkleurig papier,  

(bij voorkeur 120 grams) 

- 1 A4’tje geel papier 

 (bij voorkeur 120 grams) 

- 1 A4’tje zwart papier  

(bij voorkeur 120 grams) 

- Schaar 

- Lijm/prit 

- Kneedgum 

Hoe doe je het? 

1. Print pagina 2 en 4 hieronder op zandkleurig papier.  

2. Print pagina 3 op geel papier.  

3. Knip blad 1 en 2 uit. Let bij blad 1 goed op de plakranden! 

4. Plak eerst de ‘torendelen’ aan elkaar.  

5. Bepaal hoe hoog je de kerk wilt hebben en knip het derde zandkleurige 

papier op de juiste hoogte. Knip van zwart papier het dak. Plak het vast aan 

het zandkleurige papier en plak daarna aan de toren.   

6. Maak ook het dak voor de toren en plak vast.  

7. Knip daarna de ramen uit pagina 4.  

8. Om de dag/datum aan te wijzen kun je een zwart pijltje knippen of een klein 

knijpertje gebruiken.  

Wat staat erop? 

Op de ramen vind je voor elke week een Bijbeltekst om te leren en een couplet 

van een Bijbellied om te zingen.  
Het thema is: Licht in de duisternis.  

Adventsweek 1: Er is licht 

Adventsweek 2: Er kwam duisternis 
Adventsweek 3: Licht in de duisternis 

Adventsweek 4: Jezus is het Licht 
Vanaf Kerstfeest: Geloven in het Licht 

Via Instagram word je meegenomen met dit thema en wordt er verwezen naar 

extra materiaal om te luisteren, te kijken en te doen.  
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Maandag 28 November 

Dinsdag 29 December 

Woensdag 30 December 

Donderdag 1 December 

Vrijdag 2 December 

Zaterdag 3 december 

 

 

Maandag  5 December 

Dinsdag  6 December 

Woensdag  7 December 

Donderdag  8 December 

Vrijdag 9 December 

Zaterdag 10 December 

 

 

Maandag  12 December 

Dinsdag  13 December 

Woensdag  14 December 

Donderdag  15 December 

Vrijdag 16 December 

Zaterdag 17 december 

 

 

Maandag  19 december 

Dinsdag  20 December 

Woensdag 21 December 

Donderdag  22 December 

Vrijdag                  23            December 

Zaterdag 24        December 

  

plakrand 

plakrand 

plakrand 

plakrand 

plakrand 

plakrand 

plakrand 

plakrand 
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Zondag 
27 

november 

 
 

 
 

 

1e Adventszondag 

 

 

Zondag 

4 
december 

 
 

 
 

 

2e Adventszondag 

 

 

Zondag 
11 

december 

 

 
 
 

 

3e Adventszondag 

 

 

Zondag 

18 
december 

 

 
 
 

 

4e Adventszondag 

 

 

Zondag  

25 
december 

 
 

 
 

 

1e Kerstdag 

 

Maandag 

26 
december 

 
 

 
 
 

2e Kerstdag 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl 2022 (met dank aan Gerdine en Gerline) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genesis 1 vers 3 

 
‘En God zeide:  

Daar zij licht.  
En daar werd licht.’ 

Duisternis & Licht 

 
1. In het begin 

lag de aarde verloren. 
In het begin  

was de duisternis.  
God sprak Zijn woord 

en het licht werd 
geboren.  

’t Licht dat vandaag 

onze dag nog is.  

 

Johannes 3 vers 19b 

 
‘En de mensen  

hebben de duisternis 
liever gehad  

dan het licht;  
want hun werken  

waren boos.’ 

Duisternis & Licht 

 
2. In het begin  

is de mensheid 
gevallen.  

In het begin  
sprak de duivel  

met kracht. 
Nu is er zonde –  

dat merken wij allen. 
’t Licht werd 

veranderd  
in donkere nacht. 
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Jesaja 9 vers 1a 

 
‘Het volk  

dat in duisternis 
wandelt,  

zal  
een groot licht  

zien…’ 

Johannes 8 vers 12b 
 

‘Ik ben  
het Licht der wereld;  

die Mij volgt,  
zal in de duisternis  

niet wandelen,  
maar zal  

het licht des levens 
hebben.’ 

 

Duisternis & Licht 
 

3. Maar God beloofde:  
Mijn Zoon –  

Hij zal komen. 
Naar mensen  

in deze duisternis. 
Hij zoekt naar 

zondaren –  

wil bij hen wonen. 
Hij die het Licht  
van de wereld is! 

Duisternis & Licht 

 
4. Hemelse engelen  

laten het horen.  
Dat ’s Heeren tijd  
nu gekomen is.  

Spreken Gods Woord 
dat het Licht  

wordt geboren.  
’t Licht dat daarbij  

ook het Leven is! 

3 4 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl 2022 (met dank aan Gerdine en Gerline) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

KERSTFEEST 

Johannes 12 vers 36a 
‘Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn’. 

 
Lied: Duisternis & Licht 

5. Hij die gelooft in het Licht en het Leven, 
Hij die gelooft in Gods enige Zoon, 

Leeft in het Licht, heeft vergeving gekregen, 
Staat straks voor eeuwig rondom Gods troon. 
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