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ADVENTSWEEK 1: DE HEERE JEZUS VOOR KERST 
IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD… 

 
Lees Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-3 

Soms kom je mensen tegen waarvan je niet weet hoe ze heten. Als je ze 
beter leert kennen, weet je ook hoe ze heten.  
Gelijk aan het begin van de Bijbel hoor je over God. De Bijbel leert dat er één 
God is. Maar de Bijbel zegt ook dat er drie Personen zijn in God. In Genesis 1 
ontmoet je hen. Hoe heten Ze? In vers 1 lees je de Naam God. Daar wordt 
God de Vader mee bedoeld. In vers 2 lees je dat de Geest van God op de 
wateren zweeft. Dat is de Heilige Geest. Welke Persoon is er nog meer in 
God? God de Zoon, de Heere Jezus. Hij is er ook bij als God de hemel en de 
aarde schept. Maar je hoort in Genesis 1 nog niet hoe Hij heet. 
Als je goed oplet, kun je het wel een beetje horen. Luister maar naar vers 3: 
‘En God zeide…’. De kanttekening zegt dat God Zijn schepping uitvoert door 
Zijn Woord. God heeft alles door Zijn Woord gemaakt. Welke Persoon in de 
drie-enige God wordt ‘Woord’ genoemd? De discipel Johannes weet er meer 
van: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord 
was God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt’. Hoe weet Johannes dat? 
Omdat de Heere Jezus zo in de Bijbel genoemd wordt. Johannes leeft in de 
tijd dat de Heere Jezus geboren wordt. Als Hij over de geboorte van de Heere 
Jezus leest, moet hij denken aan de geboorte van de wereld. Er zijn wel 
mensen die denken dat de Heere Jezus geboren is in dezelfde maand als de 
aarde geschapen is. Misschien denkt Johannes er daarom aan terug. Het 
Woord is een belangrijke Naam van de Heere Jezus. Niet alleen in de tijd van 
de Bijbel, maar ook voor ons nu. De Heere Jezus is het Woord van God. 
Waar kun je de Heere Jezus dus vinden in onze tijd? In de Bijbel. Dat heeft Hij 
Zelf gezegd: ‘Onderzoekt de Schriften (…) die zijn het die van Mij getuigen’. 
Zul je het doen?   

Bijbelopdracht: 

Zoek met elkaar op deze eerste  

Adventszondag nog meer Namen  

van de Heere Jezus in de Bijbel op. 

Leer de tekst van de week. 

Hoe kunnen jullie als gezin de 

Schriften onderzoeken om de 

Heere Jezus erin te vinden? 

Bijbelleesrooster Adventsweek 1 
 
Maandag: Psalm 33:1-9: Waardoor is alles 
gemaakt? Wie wordt hiermee bedoeld? 
Dinsdag: Spreuken 8:22-32: Wat zeggen vers 
27 en 31 over de Heere Jezus en de 
schepping? Waar was de Heere Jezus 
voordat Hij geboren werd? 
Woensdag: 1 Johannes 1:1-5: Hoe noemt 
Johannes de Heere Jezus hier? Waarom 
geeft hij Hem deze Naam? 
Donderdag: Genesis 18:1-8 en 16-22: 
Voordat de Heere Jezus geboren wordt, komt 
Hij soms toch al vanuit de hemel naar de 
aarde. Hoe ziet Abraham Hem? 
Vrijdag: Richteren 13:1-10: Wie is de Man 
Gods die bij de vrouw komt? 
Zaterdag: Maleachi 3:1-4: Wie is de eerste 
engel die in vers 1 wordt genoemd (kantt.2)? 
En de tweede engel (kantt.8)? Hoe komt Hij 
in de tijd van het Nieuwe Testament 
(kantt.5)? 

Bijbeltekst om te leren: 
In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij 
God, en het Woord was God.  

Johannes 1:1 
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Bijbelopdracht: 
Welke heerlijkheid zag Johannes 

in de Heere Jezus (vs 14 en 16)? 

Wanneer zag hij dat bijvoorbeeld 

(Joh.2:11, Matth.17:2)? 

Vergelijk de heerlijkheid van een  

aardse koning met de heerlijkheid 

van koning Jezus. Wat valt je op? 

 

 

                                                                           

ADVENTSWEEK 2: DE HEERE JEZUS MET KERST 
HET WOORD IS VLEES [=MENS] GEWORDEN 

 
Lees Johannes 1:14-18 

Waaraan denken we als het Kerstfeest is? Aan de geboorte van de Heere 
Jezus. Jij bent ook geboren. Toen kwam je als baby op deze wereld. Daarvoor 
was je er nog niet. Bij de Heere Jezus is dat anders. Je hebt dat vorige week 
gelezen. Voordat Hij geboren werd, was Hij er al. Toen was Hij bij Zijn Vader in 
de hemel. Soms kwam Hij even naar de aarde om het Woord van God aan 
mensen te vertellen. Ze zagen Hem dan als een Engel van God of als een 
Man van God. Maar op Gods tijd is Hij als Baby op aarde geboren en heeft Hij 
een poosje als Mens op deze wereld geleefd. Hij bleef God. Hij werd Mens. 
‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden en heeft onder ons gewoond’, schrijft 
Johannes. De herders zagen Hem toen Hij Baby was. De wijzen uit het Oosten 
zagen Hem als Peuter. De mensen in Nazareth zagen Hem als Kind.  
Johannes zag Hem als volwassen Man. Wat zag Johannes? Hij zag Zijn 
heerlijkheid. ‘En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’. Wat betekent dat?  
Heerlijkheid betekent in de Bijbel: de majesteit en rijkdom van een koning. 
Waaraan kun je de heerlijkheid van koning Willem-Alexander zien? Aan de 
gouden koets, zijn prachtig paleis, zijn schitterende kroon en troon… Maar: de 
Heere Jezus had dat toch allemaal niet toen Hij op aarde was? Dat klopt. Hij 
had geen gouden koets, geen koninklijke jas, geen prachtige kroon en troon, 
geen mooi paleis. Hij lag als Baby in een voerbak. Hij had geen kleren, maar 
was in doeken gewonden. Als volwassen Man had Hij geen aardse 
bezittingen. Hij had niets. Waarom zegt Johannes dan dat hij Zijn heerlijkheid 
gezien heeft? Wat bedoelt Hij? Johannes zag dat de Heere Jezus niet alleen 
Mens was, maar ook God. De heerlijkheid van de Heere Jezus zie je alleen 
door het geloof. Zijn heerlijkheid zit in Zijn hart, hoor je uit Zijn mond, straalt uit 
Zijn ogen, merk je aan wat Zijn handen doen… Zie jij heerlijkheid in de Heere 
Jezus? 
 
 Bijbelleesrooster Adventsweek 2 

 
Maandag: Lukas 2:8-20: Wat omscheen de 
herders (vers 9)? Wat was dat dus? Wat zagen 
ze in de Heere Jezus? 
Dinsdag: Jesaja 60:1-7: Wie wordt er in vers 1 
bedoeld? Wat valt je op aan Zijn Namen? 
Woensdag: Jesaja 53:1-5: Hier wordt 
voorzegd dat veel mensen geen heerlijkheid in 
de Heere Jezus zullen zien. Hoe komt dat? 
Welke heerlijkheid zie jij in Hem? 
Donderdag: Johannes 2:1-11: Hoe openbaart 
Jezus hier Zijn heerlijkheid? Wat laat Hij zien? 

Vrijdag: Markus 4:35-41: Hoe 
openbaart de Heere Jezus hier 
Zijn heerlijkheid? Wat laat Hij 
zien? 
Zaterdag: Kolossenzen 1:23-
29: Paulus zegt hier dat hij 
preekt om een geheim door te 
vertellen (vers 27). Wat is dat 
geheim? Wie is dat? 

 

 

Bijbeltekst om te leren: Johannes 1:14 
En het Woord is vlees [=Mens] 

geworden, en heeft onder ons gewoond, 
en wij hebben Zijn heerlijkheid 

aanschouwd. 
 

Lukas 19 vers 10 
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Bijbelopdracht: 

Zoekt en gij zult vinden… Hoe kun  

je de Heere Jezus in de Bijbel  

zoeken?  

Lees de kanttekening bij  

2 Kronieken 11 vers 16. Hoe kun  

je elkaar in het gezin 

helpen om de Heere te zoeken? 

ADVENTSWEEK 3: DE HEERE JEZUS NA KERST 
NABIJ U IS HET WOORD 

 
Lees Lukas 8:19-21 en Lukas 11:27-28 

Misschien heb je weleens gedacht: ik wilde dat ik leefde in de tijd dat de Heere 
Jezus geboren is. Dan kon ik net als de herders bij Hem gaan kijken. Dan kon 
ik naar Hem toe en Hem zien in doeken gewonden, liggende in de kribbe. 
Misschien heb je weleens gedacht: ik wilde dat ik leefde in de tijd dat de Heere 
Jezus op aarde was. Dan kon ik naar Hem luisteren en zien welke wonderen 
Hij allemaal deed. 
Weet je dat wij veel meer over de Heere Jezus weten dan de mensen in de tijd 
dat Hij geboren is en op aarde was? Weet je dat de tijd daarna een veel rijkere 
tijd is om de Heere Jezus te leren kennen? 
Je vraagt misschien: ja maar… waar kan ik Hem dan vinden? De Heere Jezus 
geeft Zelf antwoord in de verzen die je gelezen hebt. Je kunt Hem vinden in 
het Woord. Je kunt Zijn stem horen in de Bijbel. Je kunt Zijn heerlijkheid zien 
als je uit de Bijbel leest. Als je Gods Woord hoort en gelooft, ben je net zo 
dicht bij de Heere Jezus als Zijn moeder Maria en Zijn discipelen waren. Als je 
Gods Woord hoort en in je hart bewaart, ben je net zo dicht bij de Heere Jezus 
als Zijn moeder en broeders. Dus wat moet je doen als je de Heere Jezus wilt 
zien en horen? In de Bijbel lezen! Als de Heilige Geest je oren en je ogen 
opent, zul je in de Bijbel de Heere Jezus zien in Zijn heerlijkheid. ‘Onderzoekt 
de Schriften (…) die zijn het die van Mij getuigen!’ (Johannes 5:39). 
De Bijbel is voor ons dichterbij dan de Heere Jezus in de kribbe voor de 
mensen toen. ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart’ (Romeinen 
10:8).  

Bijbelleesrooster Adventsweek 3  
 
Maandag: Johannes 17:5-8: Hoe hoor je in deze 
verzen dat de Heere Jezus het Woord van God 
is (vers 6)? Wat moet je met Gods Woord doen 
(vers 8)?  
Dinsdag: Handelingen 4:24-31: Wat preken de 
discipelen als de Heere Jezus weer teruggegaan 
is naar de hemel? 
Woensdag: Romeinen 10:5-13: Hoe hoor je in 
deze verzen dat de Heere Jezus Zich laat vinden 
in het Woord? Wat betekent dat voor het 
Bijbellezen en het luisteren naar een preek? 
Donderdag: 1 Petrus 1:17-25: Je hoort rond 
Kerstfeest wel eens zeggen dat de Heere Jezus 
in je hart geboren moet worden. Hoe gaat dat 
(vers 23)? 

Vrijdag: 2 Petrus 1:16-19: Wat zegt 
Petrus over de Heere Jezus (vers 17)? 
Wat betekent dat ook alweer? Waar 
moeten we Hem nu zoeken (vers 19)? 
Zaterdag: 1 Johannes 2:1-6: Waarom 
houden als Gods kinderen van de Bijbel 
(vers 5)?    

 

Bijbeltekst om te leren: 
Zalig zijn degenen die  

het Woord Gods horen  
en hetzelve bewaren. 

Lukas 11:28 



© www.bijbelsopvoeden.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTSWEEK 4: HET WOORD BEWAREN 
MARIA BEWAARDE DEZE WOORDEN… 

 
Lees Openbaring 3:7-13 

Zoals er nu in verschillende plaatsen kerken zijn, zo was dat ook in de tijd dat 
Johannes het boek Openbaring schrijft. Aan verschillende kerkelijke 
gemeenten in verschillende plaatsen schrijft Johannes in opdracht van God 
een brief. Je hebt de brief aan de gemeente van Filadelfia gelezen. Johannes 
mag de mensen in deze gemeente een compliment geven: ze hebben Gods 
Woord bewaard. Wat betekent dat? 
Misschien heb je voor school weleens een werkstuk op de computer moeten 
maken. Je hebt een hele bladzijde getypt. Als je nu de computer uitzet, ben je 
alles kwijt. Je moet je werkstuk bewaren. Je moet het opslaan op een plek 
waar je het later weer terug kunt vinden. Hieraan kun je denken als je in de 
Bijbel leest over Gods Woord bewaren.  
Rond het Kerstfeest hoor je over Maria die woorden in haar hart bewaart. Je 
hoort de Heere Jezus later zeggen dat mensen die Hem liefhebben Zijn Woord 
bewaren. De woorden van God worden opgeslagen in het hart. Dat betekent 
dat Gods Woord geloofd en gehoorzaamd wordt (kanttekening). Bewaren 
betekent niet wegstoppen en er nooit meer aan denken. Nee, het betekent 
juist dat je er steeds weer aan denkt, net zoals je je werkstuk op de computer 
ook steeds weer opent. Het betekent dat je er steeds mee verder gaat en dat 
het kracht doet in je leven. 
Kun je zelf het Woord van God bewaren? In de gelijkenis van het zaad (Lukas 
8) hoor je dat je er wel voor kunt zorgen dat het niet bewaard wordt. Door druk 
bezig te zijn met andere dingen bijvoorbeeld. Dan zijn er vogels die het Woord 
wegpikken of doornen die het Woord verstikken. De Heere vraagt dus wel van 
ons dat we met zijn Woord bezig zijn en het overdenken. Maar het Woord van 
God opslaan in je hart is het werk van de Heilige Geest. Open de Bijbel steeds 
en bid om oren om te horen wat de Heilige Geest zegt (vers 13). 

 

Bijbelopdracht: 

Op www.bijbelsopvoeden.nl 

vind je hulpmiddelen om de teksten 

van de vier Adventsweken te leren. 

Ken je ze allemaal? 

Je vindt ook werkjes en Bijbelse 

Kijktafels bij de teksten. 

Kies wat je met Kerstfeest 

wilt doen! 

 

Bijbeltekst om te leren: 
Zo iemand Mij liefheeft,  

die zal Mijn Woord bewaren. 
Johannes 14 vers 23 

Nog een paar dagen en dan is het 

Kerstfeest. Maak als gezin een 

Bijbelleesrooster  of liturgie (met 

liederen, verhalen, gedichten en 

dergelijke) voor de Kerstdagen. 
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