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ADVENT 

Gezinsmoment voor thuis 

Objectles voor basisschool 

 
Het begrip Advent kun je op verschillende manieren aan kinderen uitleggen. 

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school)  

Legt het begrip aan kinderen uit met behulp van een verrekijker. 
 
 

Nodig: 
Verrekijker.  

En als je een verrekijker wilt knutselen: per kind twee rolletjes wcpapier en gekleurd papier. 
 

Binnenkomer 
Ga naar buiten en kijk om de beurt door de verrekijker. Wat zie je?  
 

Bespreken 
- Wat doet een verrekijker? (Een verrekijker haalt dingen van ver weg dicht bij. Iets wat nog 
ver weg is, zie je alsof het dicht bij is) 
 

Bijbel erbij 
Lees Numeri 24:1-5 en 15-17 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

1. Wat ziet Biléam dat er zal komen (vers 17m)? 
2. Wie bedoelt Hij (vers 17a)? Wie is die ‘Hem’ (kanttekening 27)? 
3. Het zal nog meer dan 1000 jaar duren voordat de Heere Jezus geboren wordt. Hoe kan het 
dat Biléam dit al ziet (vers 16)? 
4. Leg wat hier gebeurt eens uit met het voorbeeld van de verrekijker (zie Hebreeën 11:13)! 
5. In de kerk hoor je weleens over ‘ogen van het geloof’. Je zou ook kunnen zeggen: de 
verrekijker van het geloof. Wat betekent dit dus? 
 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wat het al 
weet over dit thema. 
 
1. Als je met de kinderen ook het gezinsmoment/de objectles over Schepping en/of Zondeval 
gedaan hebt, heb je nog hun kleurige tekeningen liggen waar dekzwart overheen is gegaan: 
door de zonde is alles donker geworden. De Heere Jezus is nodig. In het Oude Testament 
wordt Hij beloofd, net zoals we lazen bij Biléam. Elke belofte is een ster in de donkere nacht. 
Die ster verteld dat de Heere Jezus komt: de Zon der Gerechtigheid. Voor mensen die in het 
donker dwalen, brengt Hij Licht. Hij is het Licht voor een donkere wereld. Laat de kinderen 
met een kraspen sterren tekenen op het dekzwart. Hun felle kleuren komen nu weer 

tevoorschijn, waardoor de sterren licht geven. Terwijl de kinderen hieraan werken, kun je 
bijvoorbeeld het verhaal ‘Wanneer komt de Heere Jezus?’ uit de Bijbelse vertellingen deel 1 
van H. van Dam voorlezen.  
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2. Als je het gezinsmoment/de objectles over Schepping en/of Zondeval niet gedaan hebt, 
kun je ook een krasblok kopen (hobbyzaak, knutselafdeling). Dit is zwart papier waarachter 
een gouden, zilveren of gekleurde achtergrond schuil gaat. Door middel van kraspennen kun 
je het zwart verwijderen en komt de achtergrond tevoorschijn. Neem als uitgangspunt dat 
door de zondeval alles zwart en donker geworden is. De mens ligt verloren. De Heere Jezus is 
nodig om de mens te verlossen. Hij wordt in het Oude Testament beloofd. Die beloften zijn 

als sterren in de donkere nacht, die vertellen: de Zon komt, de Heere Jezus komt. 
 

 
 

 
3. Je kunt ook het beeld van de verrekijker uitwerken en met jonge kinderen van twee wc-
rollen een verrekijker knutselen of met oudere kinderen nagaan hoe de techniek van een 
verrekijker werkt. Eventueel kun je daar Hebreeën 11:13 bij betrekken. 
 

 
 

Besluiten 
Benadruk hoeveel meer wij weten dan de mensen in het Oude Testament. Zij geloofden God 
op Zijn Woord, terwijl ze er niets van konden zien. Wij weten dat wat de Heere beloofd 
heeft, ook gebeurd is. Zijn Zoon is gekomen naar deze donkere aarde. Het Licht der wereld 
heeft in de duisternis geschenen. Geloven wij echt met ons hart? 
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