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Adventsweek 1: Schepping 

Adventsweek 2: Zondeval – de Heere Jezus nodig 

Adventsweek 3: Advent - de Heere Jezus beloofd 
Adventsweek 4: Kerstfeest - de Heere Jezus gekomen 

 
Bijbel 
Diverse teksten uit het Oude Testament 

Zie het Bijbelrooster Adventsweek 3: De Heere Jezus beloofd 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek3-advent-de-heere-jezus-beloofd/ 

 

Bijbelse vertelling 

   
 

 

 
 

 

 
In de Bijbelse vertellingen – deel 1 van H. van Dam vind je aan het einde van het Oude 
Testament een prachtig verhaal dat de betekenis van Advent uitlegt: ‘Wanneer komt de 
Heere Jezus?’ 
 

Bijbeltekst 

 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/numeri2417m-leren/ 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van Abraham in 
Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink Uitg. 

Den Hertog, ISBN 9789033119699 

 
 

 
 

 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van Bileam in  
Kijk en Luister deel 3 van Laura Zwoferink 
 Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033121975 

 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek3-advent-de-heere-jezus-beloofd/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/numeri2417m-leren/
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Psalmvers 
Verschillende Psalmversjes zijn mogelijk. 
Je kunt denken aan Psalm 132 vers 7 

Tot staving van de waarheid, deed 
De HEER’, Die van geen wank’len weet, 
Aan David enen duren eed. 
‘Ik zal’, dus sprak Hij, ‘uwen Zoon 
Eens zetten op uw glorietroon. 

 
Of aan Psalm 130 vers 3 

Ik blijf den HEER’ verwachten 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord. 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den Heer’, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Bij deze Psalmversjes is nog geen visuele leerondersteuning 

 

Bijbellied 
1. Nu daagt het in het Oosten 
Dit lied is in veel muziekbundels te vinden omdat er geen rechten op zijn. 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. Reeds in overoude tijden 
Auteur onbekend. Melodie: Wat de toekomst brengen moge. 
 

1. Reeds in overoude tijden 
Sprak het woord der profetie 
Van het Rijsje dat zou komen 
Uit de tronk van Isaï. 
Van het Licht dat zou verrijzen 
In der zonde donk’re nacht, 
Van de Ruste Die zou komen 
Waar de moede ziel naar smacht. 
 
2. Abram zag die dag van verre 
Door ’t geloof en was verblijd. 
Jakob wachtte op zijn sterfbed 
Van de Silo zaligheid. 
Mozes sprak van de Messias 
Als de Leraar en Profeet, 
Die Zijn volk zal onderwijzen 
Als ’t in Zijne wegen treedt. 
 
3. O kom, o kom, Immanuël! 
O kom, o kom, Immanuël 
Verlos Uw volk, Uw Israël! 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft Uw naam, o HEER’! 
Verheug, verheug, o Israël! 

Hij is nabij: Immanuël! 
 
 

Kijktafel 

    
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/advent-de-heere-jezus-beloofd/ 

 
- Zoek een hoekje, kastje, dienblad of iets dergelijks wat je kunt gebruiken. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/advent-de-heere-jezus-beloofd/
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- Leg op de bodem gekleurd papier (of ander materiaal). Maak er eventueel een pad op van 
breed naar smal. 
- Je kunt de kleurplaatjes van de Adventskleurpuzzelplaat klein uitprinten en deze op een 
kaartje of blokje plakken en deze bij het brede gedeelte plaatsen. (Dat laat zien dat er toen 
veel geprofeteerd is dat de Heere Jezus zou komen. Daarna 400 jaar niet meer: de weg 
wordt steeds smaller én donkerder/duister). 

- Neem een stuk karton die je zwart verft, of neem zwart karton. Knip van zilverfolie of 
zilverpapier een ster (de beloofde Ster is toch gekomen) en plak die op het zwarte karton. 
Zet het karton op de ondergrond.  
- Je kunt er een huisje bij zetten, dat verwijst naar Bethlehem. 
- Houd een gezinsmoment over de verrekijker van het geloof (zie hieronder). Leg de 
gemaakte verrekijker bij de kijktafel of leg er de verrekijker bij die je tijdens het 
gezinsmoment gebruikt hebt. 
 

Verwerking 
1. Adventskleurpuzzelplaat 
- Print Adventskleurpuzzelplaat week 3 – de Heere Jezus beloofd en knip de puzzelstukjes 
los.  
- Lees elke dag het Bijbelrooster Advent – de Heere Jezus beloofd. Laat je kind opzoeken 
welk puzzelstukje bij welke dag hoort en dit inkleuren. Plak het daarna samen op. Na zes 

dagen is de puzzel compleet.  
- Je kunt de plaat ook boven de kijktafel hangen.  
 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-

kerstfeest-2-8-jaar/ 
 

2. Gezinsmoment/Objectles 
Verder vind je (voor jongere en oudere kinderen) een gezinsmoment (thuis) of objectles 
(school) over de beloften in het Oude Testament en de verrekijker van het geloof. 
Gezinsmoment: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/advent-de-verrekijker-van-het-
geloof/ 

Objectles: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/advent-de-verrekijker-van-het-geloof-
2/ 
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