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Week 1: Woord 
(Adventsweek 1) 

 
Zondag 27 november – Het Woord is God 
Lees Johannes 1:1-2 
- Wie wordt er bedoeld met het Woord?  
- In den beginne / in het begin = voor de schepping. Waar was de Heere Jezus toen? 
 > Wat leren deze verzen je over de Heere Jezus? 
 
Maandag 28 november – Het Woord is Leven 
Lees Johannes 1:3-4a 
- Hetzelve / Het Woord = de Heere Jezus. Wat zegt dit vers over Hem? 

> Jij bent dus ook door de Heere Jezus gemaakt. Wat betekent dat voor je leven? Wat 
kun je nu dus bidden of danken? 

 
Dinsdag 29 november – Het Woord is Licht 
Lees Johannes 1:4b-5 
- Waarom wordt de Heere Jezus het Licht genoemd? 
- Over welke duisternis gaat het in vers 5? 

> Door de zonde is het donker in ons hart. Wat merk jij daarvan? Waarom heb je de 
Heere Jezus nodig? 
 

Woensdag 30 november – Woorden over het Woord 
Lees Johannes 1:6-7 
- Johannes de Doper vertelt de mensen over het Licht van de wereld. Wat is de bedoeling 
van zijn woorden (vers 7b)? 

> Wat betekent dat voor jou?  
 
Donderdag 1 december – Het Woord is Mens   
Lees Johannes 1:14 

- Wat betekent: ‘Het Woord is vlees geworden’? Wanneer denken wij daaraan? 
- Wat zag Johannes aan Hem? 

> Zie jij ook heerlijkheid in de Heere Jezus? Waarom wel / niet? 
 

Vrijdag 2 december – Het Woord afwijzen 
Lees Johannes 1:10-11 
- Johannes zag heerlijkheid in de Heere Jezus. Het kan ook anders. Wat zegt Johannes 
daarover in deze verzen? 

> Hoe kun je in deze tijd de Heere Jezus afwijzen? Wat doe jij? 
 

Zaterdag 3 december – Het Woord aannemen 
Lees Johannes 1:12-13 
- Johannes schreef in vers 10-11 over mensen die de Heere Jezus niet wilden aannemen. In 
deze verzen gaat het over mensen die Hem wel aannemen. Wat zegt Johannes over deze 
mensen? 
 > De Heere Jezus aannemen is in Hem geloven. Wat is ‘geloven’? Geloof jij in Hem? 
 
 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Week 2: Rijsje [=Twijg], Scheut [=Loot] of Spruit [=Takje] 
(Adventsweek 2) 

 
Zondag 4 december – Afgehouwen boomstronk 

Lees Jesaja 11:1-2 
- Met de afgehouwen [booms]tronk van Isaï [=vader van David] wordt bedoeld dat er nog maar 

heel weinig overgebleven is van de koninklijke familie van David.  
- Wat zal er toch gaan groeien? Wie wordt daarmee bedoeld? Hoe hoor je dat in vers 2? 

> Let deze week op of je buiten een rijsje/twijgje, scheut/loot of spruit/takje ziet groeien 

uit een boomstronk. Vertel dan tegen elkaar waar dit in de Bijbel een beeld van is! 
 

Maandag 5 december – Wortel van Isaï 
Lees Jesaja 11:10  
- Kun je uitleggen wat Jezus’ Naam ‘Wortel van Isaï’ betekent? 

- Een banier is een vlag waaromheen mensen zich verzamelen. Kun je uitleggen wat Jezus’ Naam: 
‘Banier van de volken’ betekent?  

> ‘Zijn rust zal heerlijk zijn’. Welke rust geeft Hij? Waarom is dat een heerlijke rust? 
 

Dinsdag 6 december – Spruit en Vrucht 

Lees Jesaja 4:2 
In de verzen hiervoor schreef Jesaja over Gods oordeel over de zonde. Nu laat hij de komende 

verlossing zien. Wie is de Verlosser Die komen zal? Wat leer je van Zijn Namen in dit vers? 
 > Waarom heb jij een Verlosser nodig? Wat wil je vandaag aan Hem vragen? 
 

Woensdag 7 december – Rijsje en Wortel 
Lees Jesaja 53:1-2 

- Zijn een rijsje (=twijgje, loot) en een wortel buiten in de natuur mooi om te zien? 
- Hoe was dat met de Heere Jezus toen Hij op aarde was volgens Jesaja? 

> Wanneer ga je toch heerlijkheid in Hem zien? Hoe kijk jij naar de Heere Jezus? 

 
Donderdag 8 december – Veracht en onwaardig 
Lees Jesaja 53:3-4 

- Als je buiten loopt, let je niet op een wortel of takje. Hoe was dat met de Heere Jezus toen Hij 
op aarde was (vers 3)? 

> Wanneer ga je de Heere Jezus op waarde schatten of hoog achten (vers 4)? Hoe is dat 
bij jou? 

 

Vrijdag 9 december – Spruit van ge-recht-igheid 
Lees Jeremia 33:14-15 

- De Heere Jezus komt ‘recht en gerechtigheid’ doen op aarde. Hij maakt het recht [=goed] met 
God . Wat betekent dat? 

> Hoe komt het dat het niet recht [=goed] is tussen God en een zondaar? Waarom heb je 

de Heere Jezus nodig? 
 

Zaterdag 10 december – DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID 
Lees Jeremia 33:16-17 
- God doet wat Hij belooft. Hij laat een Rijsje groeien uit de afgehouwen boomstronk van David. 

> Wat betekent Zijn Naam ‘DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID’? Wat betekent deze Naam 
voor jou? ‘Nu ken ik die waarheid zo diep en gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid 

is’ zingt een lied. Wat betekent deze regel? Zing dit lied vandaag met elkaar! 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Week 3: Licht in de duisternis 
(Adventsweek 3) 

 
Zondag 11 december – Licht in de duisternis 

Lees Jesaja 9:1 
- Lees in de Bijbel met uitleg of de Bijbel met kanttekening Wie er met dit Licht bedoeld wordt! 

- Hoe komt het dat het volk in duisternis wandelt? 
> Kun jij uit je hoofd een paar Namen van de Heere Jezus noemen die te maken hebben 
met ‘licht’. Als je het niet weet, vraag dan of iemand je helpt. Als niemand je kan helpen, 

kijk dan naar 2 Petrus 1:19, Maleachi 4:2, Numeri 24:17. 
  

Maandag 12 december – Wonderlijk 
Lees Jesaja 9:5 
- Welke Namen geeft dit vers aan het Licht dat in de duisternis komen zal. Wat voor beeld krijg je 

van dit Kind door Zijn Namen? 
> Welke van deze Namen vind jij het mooiste? Waarom? 

 
Dinsdag 13 december – Licht voor Israël 
Lees Jesaja 42:6-7 

- God de Vader spreekt tegen God de Zoon. Wat zegt Hij tegen Hem (vers 6)? 
- Waarom is dat nodig (vers 7)?  

> Weet je dat je blind bent en in duisternis leeft? Wat wordt daarmee bedoeld?  
Wie kan en wil je daarvan verlossen? 
 

Woensdag 14 december – Licht voor de heidenen 
Lees Jesaja 49:6 

- De Heere Jezus is niet alleen een Licht voor Israëlieten, maar ook voor heidenen. Wat betekent 
dat? 

> Aan het einde van dit vers staat nog een Naam voor de Heere Jezus: ‘Heil of Heiland’. 

Dat betekent Redder, Verlosser, Zaligmaker, Behouder. Wat komt de Heere Jezus dus 
doen op aarde? Waarom is dat een wonder? 
 

Donderdag 15 december – Licht voor de wereld 
Lees Jesaja 60:1-3 

- Wat vertellen deze verzen? 
> Is de duisternis van de zonde in jouw leven al weggedaan door dit Licht van de wereld? 

 

Vrijdag 16 december – Licht in de hemel 
Lees Jesaja 60:19-20 

- De Heere Jezus is niet alleen een Licht voor de wereld, maar schijnt ook in de hemel. Hoe hoor 
je dat in deze verzen? 

> Wat zal er mooi en bijzonder zijn aan de hemel? Verlang jij ernaar? Wat is nodig om er 

te zijn? 
 

Zaterdag 17 december – Zacharias en het Licht 
Lees Lukas 1:76-79 
- Waarmee vergelijkt Zacharias de komst van de Heere Jezus (vers 78)? Heeft hij Jesaja’s 

woorden dus begrepen? 
 > Zing vandaag de Lofzang van Zacharias vers 5! 
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Week 4: Immanuël en Jezus - Zaligmaker 

(Adventsweek 4) 
 
Zondag 18 december - Immanuël 
Lees Jesaja 7:13-14 
- Wie is de maagd die zwanger zal worden? Wie is de Zoon Die geboren zal worden? 
- Zoek eens op wat Zijn Naam Immanuël betekent! 

> Waarom is dit zo’n bijzondere Naam? 
 

Maandag 19 december – De maagd Maria 
Lees Mattheüs 1:18 
- Jesaja 7 vertelde dat de Heere Jezus uit een maagd geboren zou worden. Wat is een 
maagd? Wie maakte Maria zwanger? 
- Immanuël - God met ons [= mensen]. Hoe hoor je dat in dit vers?  

> Wat betekent de Naam Immanuël voor jou? 
 
Dinsdag 20 december – Davidszoon Jozef 
Lees Mattheüs 1:19-20 
- Wat was Jozefs plan (vers 19)? Hoe zorgt God dat dit niet gebeurt (vers 20)? 
- Immanuël – God met ons [= mensen]. Hoe hoor je dat in vers 20? 

> Wat kun je van Jozef leren? 
 
Woensdag 21 december – Zaligmaker 
Lees Mattheüs 1:21 
- Welke Naam moet Jozef aan de Zoon van Maria geven? 
- Jezus betekent Zaligmaker. Wat is zaligmaken? 

> Lees vers 21 nog een keer en probeer hem uit je hoofd op te zeggen. Waarom heb 
jij deze Zaligmaker nodig? 
 

Donderdag 22 december – God met ons 

Lees Mattheüs 1:22-23 
- Welke profeet heeft dit gezegd (zie zondag)? 

> God doet altijd wat Hij belooft. Wat vind jij daar bijzonder aan? 
 

Vrijdag 23 december - Jezus 
Lees Mattheüs 1:24-25 
- Wat valt je op aan wat Jozef doet? 

> Wat kun je van Jozef leren? Let er vandaag eens op dat je alleen maar doet ‘wat de 
Heere bevolen heeft’! 

 

Zaterdag 24 december – Christus, de Heere 
Lees Lukas 2:7-11 
- Wie hoor je in deze verzen voor het eerst de Naam van het Kerstkind noemen (vers 11)? 
- Welke Namen noemen ze? 
 > Waarom is Zijn geboorte zo’n grote blijdschap? Besef je daar iets van? 
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Week 5: Alfa en Omega – Begin en Einde – Eerste en Laatste 
(Van Kerstfeest naar Oudejaarsdag) 

 
Zondag 25 december – Jezus’ tweede komst 
Lees Openbaring 1:1-2 
- Vandaag gaat het in de kerk over Jezus’ eerste komst. Wat wordt daarmee bedoeld? 
- Op Kerstfeest denken we ook aan Jezus’ tweede komst. Wat wordt daarmee bedoeld? 

> Openbaren betekent: onthullen. Hoe hoor je dat terug in vers 1? Wat zijn die 
‘dingen die haast geschieden moeten’? 

 
Maandag 26 december – Hij komt! 
Lees Openbaring 1:3 en 7 
- Wat zegt Johannes in vers 7 over Jezus’ wederkomst? 
- Wat zegt hij in vers 3 over de tijd van Jezus’ wederkomst? 
 
Dinsdag 27 december – De Alfa en de Omega 
Lees Openbaring 1:8 
De alfa staat aan het begin van het Griekse alfabet en de omega aan het einde. Zo staat de 
Heere Jezus aan het begin en aan het einde van de geschiedenis van deze wereld. 

> De Heere Jezus is bij het begin en bij het einde van deze tijd. Wat leert jou dat over 
de tijd waarin wij leven? 
 

Woensdag 28 december – De Eerste en de Laatste 
Lees Openbaring 1:10-11 
- De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet (zoals bij ons 
de a en de z). De Heere Jezus is erbij van A tot Z, staat hier eigenlijk. Wat betekent dat? 

> Wat zeggen deze Namen over de Heere Jezus? Waarom zijn deze namen tot troost 
voor mensen? 

 
Donderdag 29 december – Het Begin en het Einde 

Lees Openbaring 21:1 en 5-6 
- Het einde van deze wereld is tegelijk een nieuw begin. Een nieuw begin van wat? 
 > Wat betekent dit nieuwe begin voor jou? 
 
Vrijdag 30 december – Wees er klaar voor! 
Lees Openbaring 22:12-13 
- Wat komt de Heere Jezus doen bij Zijn tweede komst (vers 12)? 

> Hoe kun jij je voorbereiden op Jezus’ tweede komst? Wanneer ben je klaar voor 
Jezus’ tweede komst? 

 

Zaterdag 31 december – Kom! 
Lees Openbaring 22:16-17 
- Welke Namen van de Heere Jezus uit deze Goede-Morgen-Momentjes hoor je in vers 16? 
Leg ze nog eens uit! 
- Kom! Dit betekent twee dingen: 1. Kom, Heere Jezus! Kom terug naar deze wereld! 2. Kom, 
zondaar, geloof in de Heere Jezus! 

> Verlang jij naar Jezus’ tweede komst? Waarom wel/niet? Wat wil je in je gebed 
vragen aan God of zeggen tegen God over Jezus’ tweede komst? 


