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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 
Lukas 1 en 2, Mattheüs 2  

Zie het Bijbelrooster ‘Adventsweek 4’: Kerstfeest – de Heere Jezus gekomen 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek4-kerstfeest-de-heere-jezus-gekomen/ 

 

Bijbelse vertelling 

 

 

  
 

 

 

 
 

Je vindt deze Bijbelse geschiedenis ook in Kijk&Luister deel 1 van Laura Zwoferink 
Verder kun je gebruiken: 

 
 

 

Bijbeltekst 
Je kunt een tekst van (zondags)school gebruiken of één van de volgende teksten: 

 

Laura Zwoferink 

De Heere Jezus wordt geboren – 

Bijbelverhaal voor peuters 

Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033125324 
 

 

 

 

 

Laura Zwoferink 

De wijzen – Bijbelverhaal voor peuters 

Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033129070 

Bijbelleesboekje  
Ditteke den Haan 
Uitgave van GBS 
Vanaf 4 jaar  
 
Deel 1 ISBN 9789072186676 
Deel 2 ISBN 9789072186690 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek4-kerstfeest-de-heere-jezus-gekomen/
https://gbs.nl/isbn-code/9789072186676/
https://gbs.nl/isbn-code/9789072186690/
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www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas212-leren/ 
 

 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus211a-leren/ 

 
 

Psalmvers 
Lofzang van Maria vers 1 (er is nog geen leerondersteuning bij dit vers). 
Lofzang van Simeon vers 2 (de woorden gelden ook voor de Wijzen) 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lofzang-van-simeon-vers-2/ 
 

 

Bijbellied 
1. De priester Zacharias 
De priester Zacharias 
Reist naar Jeruzalem 

Hij mag het offer brengen, 
Dat is een eer voor hem.  

 
Componist: S.M.W. Bezemer, Tekst: Marry Nijsse (1959) 
Bron: ‘Uit de mond der kinderen’. Dit lied heeft vijf coupletten. 

Je kunt dit lied ook vinden in het boekje: ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ van A.C. 
Jacobsen-Bosma 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas212-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus211a-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lofzang-van-simeon-vers-2/
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2. Daar gaan Jozef en Maria 
Daar gaan Jozef en Maria, 
Moeten, op des keizers stem, 
’t stadje Nazareth verlaten 
En op reis naar Bethlehem. 
 

Bron: onbekend 
Dit lied staat op pagina 21 van Bijbelleesboekje Kerst deel 1 van Ditteke den Haan. 
Het heeft zes coupletten en is te zingen op de wijs van: ‘Hoger dan de blauwe luchten’. 
 
3. De wijzen 
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen, 
Vertrouwend op een koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
Tekst: Hanna Lam, Muziek: Wim ter Burg, 
Bron: Alles wordt nieuw,  Deel 1, 17  
https://kerkliedwiki.nl/De_wijzen,_de_wijzen 
Dit lied telt zeven coupletten. 
 

 

Kijktafel 

      
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-wijzen-uit-het-oosten/ 
- Zoek een hoekje, kastje, dienblad of iets dergelijks wat je kunt gebruiken. 

- Leg op de bodem gekleurd papier (of ander materiaal). Maak er eventueel een pad op van 
smal naar breed (in Adventsweek 3 was dit van breed naar smal> de weg wordt steeds 
smaller én donkerder. Nu mag het pad andersom: Het heeft lang geduurd, maar nu is Hij 
toch gekomen! Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.) 
- Je kunt het zwarte karton met de ster (van Adventsweek 3) nu weer gebruiken om neer te 
zetten: nu wijzend op de ster die de wijzen de weg wijst.  
- Je kunt de kameel en de cadeautjes die je bij de verwerkingsopdrachten (zie hieronder) 
maakt, erbij zetten met wat duplopoppetjes 
- Je kunt bij de ster wat huisjes neerzetten.  

 
Er is ook een Bijbelse kijktafel bij de geschiedenis van de herders (Lukas 2): 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-herders/ 
 

Verwerking 
1. Kerstfeestkleurpuzzelplaat 
- Print de Kerstfeestkleurpuzzelplaat.  

- Knip de puzzelstukjes los.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-wijzen-uit-het-oosten/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-herders/
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- Lees dagelijks het Bijbelrooster Kerstfeest – de Heere Jezus gekomen. 
- Kleur elke dag het bijbehorende puzzelstukje en plak dit op. Na zes dagen is de puzzel 
compleet. Je kunt de plaat boven de kijktafel hangen.  
 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-
kerstfeest-2-8-jaar/ 
 
2. Houd een bijbelmoment over de Wijzen uit het Oosten en maak als verwerking 

materiaal voor op de kijktafel 
Het Bijbelmoment vind je hier: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerstfeest-wijzen-
uit-het-oosten-2/ 
  
De verwerking: 
- Print de kameel hieronder uit. Je kunt deze verven of kleuren. Laat je kind er zelf ogen, een 
neus en een bek in tekenen. Knip de kameel vervolgens uit (of prik uit) en plak deze op een 
(lucifer)doosje of wc-rolletje (tussen de poten niet knippen, omdat het anders moeilijk op 
een wc-rolletje te plakken is).  
- Je kunt wat kleine ‘cadeautjes’(bijv. een knoop, een knikker of voorwerpen van duplo, enz.) 
inpakken met goudkleurig cadeaupapier.  
- Zet de kameel en de ‘cadeaus’ op de kijktafel bij het smalle gedeelte van het pad: op reis 

naar het geboren Kind.  
 
 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-kerstfeest-2-8-jaar/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-kerstfeest-2-8-jaar/
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