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De aankondigingen van de geboorte van de Heere Jezus  
in het Oude Testament  

en Zijn daadwerkelijke komst  
in het Nieuwe Testament  

worden vaak vergeleken met het proces van knop naar bloem.  
In dit gezinsmoment  

(dat in één keer te houden is of verdeeld over de vier Adventszondagen) 

 sta je met je kinderen bij deze vergelijking stil. 
 

Binnenkomer 
Zorg dat je een paar bloemen hebt in verschillende bloeistadia: een kleine knop, een 
iets grotere knop, een opengaande knop en een bloeiende bloem. Ga vragenderwijs 
met je kinderen hierover in gesprek. Wat is er voordat een bloem bloeit? Van knop 
naar bloem – hoe gaat dat? Laat het zien aan de hand van de voorbeeldbloemen. 
 

Bespreken 
Vertel je kinderen dat dit proces van knop naar bloem ons iets kan leren. Lees 
onderstaand tekstfragment voor of vertel het in je eigen woorden. 
 
 

Het Evangelie is de blijde boodschap dat de Heere Jezus zondaren zoekt en 
zalig maakt. Aan het begin van de Bijbel, in het Oude Testament, is dit 
Evangelie een kleine knop. In de loop van het Oude Testament ontwikkelt de 
bloemknop zich: hij wordt steeds groter en mooier. Je hoort steeds meer 
over de Verlosser en Zaligmaker. Tot de bloem aan het begin van het Nieuwe 
Testament bijna open gaat.  
En dan - in de volheid van de tijd: bij de geboorte van de Heere Jezus - 
springt de bloem helemaal open: ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap (…) 
namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker’ (Lukas 2). 
 
Vrij naar: Nodig te weten, ds. G.J. van Aalst (Heidelbergse Catechismus Zondag 6) 

 
 
De komende vier zondagen/weken gaan we hierover werken. Waarom de komende 
vier zondagen/weken? Nog vier zondagen/weken en dan is het Kerstfeest. We 
noemen de weken voor het Kerstfeest de Adventsweken en de zondagen voor het 
Kerstfeest de Adventszondagen. In die weken denken we na over de knop van de 
bloem die je al in het Oude Testament kunt zien. Elke week leren we een Bijbeltekst 
die daarbij hoort.  

 

Van knop naar bloem 
- Gezinsmoment voor de Adventszondagen - 

(4-12 jaar)  
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Bezig 
Neem een ondergrond en schikt daarop vier kleine vaasjes (glazen potjes). Het 
aantal vier houdt verband met de Adventsweken/Adventszondagen. Vul elke 
Adventsweek/Adventszondag een vaasje met een (aantal) bloem(en). In vaasje 1 
een (aantal) kleine knop(pen). In vaasje 2 een (aantal) grotere knop(pen). In vaasje 3 
een (aantal) knop(pen) die bijna open gaat/gaan. In vaasje 4 een (aantal) bloem(en). 
Zet elke Adventsweek/Adventszondag een kaartje met de te leren Bijbeltekst voor 
het vaasje. Het voordeel hiervan is meteen dat kinderen zich er bewust van zijn 
hoeveel weken er nog resten voordat het Kerstfeest is (zo functioneren de vaasjes 
meteen als een soort Adventskalender). 
 
 

Adventsweek/Adventszondag 1: 
- Vertel of lees (uit de Bijbel of een Bijbelse vertelling) de geschiedenis van de 
zondeval in het Paradijs. Sta stil bij Genesis 3 vers 15 (lees deze uit de Bijbel).  
 - Wie is ‘u’? (De duivel) 
 - Wie is ‘deze vrouw’? (Eva) 
 - Wie is ‘uw zaad’ (kanttekening 26)? (Iedereen die bij de duivel hoort) 
 - Wie is ‘haar Zaad’ (kanttekening 27)? (De Heere Jezus) 

- Wat betekent: ‘Datzelve zal u de kop vermorzelen’? (De Heere Jezus zal het 
van de duivel winnen) 
- Wat betekent: ‘gij zult Het de verzenen vermorzelen’ (kanttekening 28)? (De 
duivel (en iedereen die bij hem hoort) zal de Heere Jezus (en iedereen die bij 
Hem hoort) wel slaan, maar hij zal het niet kunnen winnen) 
- Wat belooft God in dit vers? (Dat de Heere Jezus zal komen om nieuw leven 
te geven aan dode zondaren. Hij zal zondaren losmaken van de duivel en 
weer vastmaken aan God. Dat kan Hij, omdat Hij sterker dan de duivel is. Hij 
zal zondaren zaligmaken en de duivel, de dood en de hel voor hen wegdoen)  
- Lees de laatste zin van kanttekening 27: wat betekent dit? (Dit is de eerste 
kleine knop, waaruit straks de bloem zal gaan bloeien) 

- Zet kleine knoppen in de eerste vaas.  
- Schrijf of typ (een gedeelte van) Genesis 3:15 op een kaartje en zet dit voor de 
vaas. Leer deze tekst met elkaar. 
 
 

 
 
 

 
 

Adventsweek/Adventszondag 2: 
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- Vertel of lees (uit de Bijbel of een Bijbelse vertelling) over de profeet Jesaja. Bij 
Jesaja wordt de knop van het Evangelie steeds groter. Daarom wordt Jesaja weleens 
‘de Evangelische Jesaja’, of ‘de vijfde Evangelist’ genoemd. Sta stil bij Jesaja 7 vers 
14-16 (lees deze uit de Bijbel). 
 - Wie is die ‘maagd’ (vers 14)? (Maria) 
 - Wat is ‘zwanger’? (In verwachting raken, een baby krijgen) 
 - Hoe wordt Maria zwanger? (Door God de Heilige Geest) 
 - Wie wordt er geboren? (Een Zoon, de Heere Jezus, de Zoon van God) 

- Wat is Zijn Naam? Wat betekent deze Naam (kanttekening 43)? (Immanuël, 
dat betekent: God met ons. Hij is echt God en echt Mens. Daardoor kan Hij 
het weer goed maken tussen zondaren en de Heilige God. Hij 
verzoent/verenigt mensen met God).  
- Wanneer zal dat zijn (vers 16)? (Als er niet veel van Israël overgebleven is 
en het land geen koningen meer heeft) 
- De bloemknop van vorige week wordt steeds groter. Hoe merk je dat? (In 
Genesis 3:15 hoor je alleen dát er Iemand komen zal. Hier hoor je over hoe Hij 
komt (Hij wordt geboren), je hoort over Zijn moeder (Maria), je hoort over Zijn 
Naam (Immanuël), je hoort over Zijn kinderjaren (vers 15) en je hoort meer 
over de tijd wanneer Hij komt) 

- Zet grote knoppen in de tweede vaas (let op of het verschil met week 1 goed te zien 
is. Mogelijk moet je de knoppen van week 1 in de vaas van week 2 zetten en nieuwe 
in de vaas van week 1. Of beide vaasjes opnieuw vullen). 
- Schrijf of typ (een gedeelte van) Jesaja 7:14 op een kaartje en zet dit voor de vaas. 
Leer deze tekst deze week met elkaar. 
 

 
 
 

Adventsweek/Adventszondag 3: 
- Vertel of lees (uit de Bijbel of een Bijbelse vertelling) over andere aankondigingen 
van de geboorte van de Heere Jezus in het Oude Testament (zie eventueel het 
Bijbelleesrooster Adventsweken op www.bijbelsopvoeden.nl ). Sta stil bij Maleachi 3 
vers 1 (lees deze tekst uit de Bijbel) 

- Wie is de engel of bode die de weg zal bereiden voor de Heere Jezus 
(kanttekening 2)? (Johannes de Doper) 
- Hoe lang daarna komt de Heere Jezus (kanttekening 4)? (Snel) 
- Waarom wordt Hij de Engel des verbonds genoemd (kanttekening 8)? (Hij is 
de Middelaar van het genadeverbond. Hij verbindt God en zondige mensen 
weer aan elkaar. Hij gaat in het midden staan tussen God en zondaren om 
hen weer bij elkaar te brengen) 
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- Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Noem met elkaar 
eens op wat er tot nu toe in het Oude Testament allemaal over de Heere 
Jezus is gezegd! (Heel veel over Zijn Namen – noem er een paar. Heel veel 
over Zijn werk – noem maar eens iets. Zelfs over de plaats waar Hij geboren 
zal worden (Micha 5:1)) 
- Merk je dat de knop nu bijna opengaat en de bloem gaat bloeien? 

- Zet bijna opengaande knoppen in de derde vaas (let op of het verschil met week 1 
en 2 goed te zien is en of je de vaasjes opnieuw moet vullen).  
- Schrijf of typ (een gedeelte van) Maleachi 3:1 op een kaartje en zet dit voor de 
vaas. Leer deze tekst met elkaar. Vind je deze tekst te moeilijk, kies dan voor Psalm 
40 vers 8: ‘Zie, Ik kom! In de rol des boeks is van Mij geschreven’. 
 
 

 
 

Adventsweek/Adventszondag 4: 
- De bloem van het Evangelie gaat nu bijna open. Vertel of lees (uit de Bijbel of een 
Bijbelse vertelling) over de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus uit het 
Nieuwe Testament (de engel Gabriël bij Zacharias of bij Maria). Sta stil bij Lukas 2 
vers 10-11 (lees deze tekst uit de Bijbel) 
 - Tot wie spreekt de engel? (Tot de herders) 

- Welke grote blijdschap verkondigt de engel? (De blijdschap van het 
Evangelie: dat de Heere Jezus geboren is) 
- Hoe noemt de engel Hem? Waarom is dus Hij geboren? (Zaligmaker – Hij is 
geboren om mensen zalig te maken) 

 - Waarom is dit een blijde boodschap? 
- Zet bloeiende bloemen in de vierde vaas. 
- Schrijf of typ (een gedeelte van) Lukas 2:10-11 op een kaartje en zet dit voor de 
vaas. Leer deze tekst met elkaar. 
 
 
Besluiten: Herhaal de les van knop (beloften) tot bloem (komst) met behulp van 
de vier vaasjes. 
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