
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

 

Adventskalender in kleur- en puzzelplaten (2-10 jaar) 
 
Werkwijze: 
- Je vindt hieronder vier kleur- en puzzelplaten, voor elke Adventsweek één. De thema’s zijn: Schepping 
(week 1), Zondeval - de Heere Jezus nodig (week 2), Advent – de Heere Jezus beloofd (week 3) en 
Kerstfeest – de Heere Jezus gekomen (week 4). 
- Elke kleur- en puzzelplaat bestaat uit zes stukjes. Deze stukjes sluiten aan bij een Bijbelrooster (je vindt 
op www.bijbelsopvoeden.nl dus een Bijbelrooster Schepping, een Bijbelrooster Zondeval, een 
Bijbelrooster Advent en een Bijbelrooster Kerstfeest). Na een week is de puzzel compleet. 
- Hang vier lege witte A-4tjes duidelijk zichtbaar op. Als er op elke A4 een puzzel is geplakt is het 
Kerstfeest. Op deze manier leren jonge kinderen al doende de betekenis van Advent: uitzien naar Jezus’ 
komst / Zijn komst verwachten.  
- Print de kleur- en puzzelplaat van de desbetreffende week en knip de puzzelstukjes uit. Laat het kind 
na het lezen van het Bijbelgedeelte van het rooster opzoeken welk puzzelstukje erbij hoort. Laat het 
kind dat stukje inkleuren en plak het samen op (je kunt er ook voor kiezen de plaat in te laten kleuren als 
alle puzzelstukjes zijn opgeplakt). 
- Bij elke Adventsweek vind je op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/peuters/ een document 
met daarin allerlei materiaal voor gebruik in die week, zoals: een titel van een Bijbelse 
vertellingenboekje op het niveau van peuters/kleuters, een Bijbeltekst om te leren, een Psalmvers of 
Bijbellied om te zingen, een Bijbelse kijktafel om te maken en verwerkingsmateriaal. 
- Heb je ook oudere kinderen, dan kun je met hen de verdieping ingaan door het houden van een 
gezinsmoment over respectievelijk de schepping, de zondeval, Advent en Kerst ( zie 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/gezinsmomenten/ ). Deze zijn ook als objectlessen voor 
scholen beschikbaar (zie www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/objectlessen/ ). Deze laatsten zijn 
ook te gebruiken in het kerkelijke jeugdwerk. 
- We hopen dat dit kant-en-klare materiaal je helpt om de betekenis van Advent aan je kinderen te laten 
ervaren en de noodzaak van Kerstfeest aan hen over te dragen en de rijkdom van Jezus’ komst aan hen 
duidelijk te maken. Heb je er nog vragen over dan kun je die stellen via het contactformulier op de 
website.  
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Adventsweek 1: Schepping 
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Adventsweek 2: Zondeval – de Heere Jezus nodig 
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Adventsweek 3: Advent - de Heere Jezus beloofd 
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Adventsweek 4: Kerstfeest - de Heere Jezus gekomen 
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