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Voordat de Heere Jezus geboren werd, was Hij er al  
(Gezinsmoment 1): bij God de Vader in de hemel.  

Hij wordt dan het Woord genoemd. 
Wat gebeurt er met Kerstfeest? 

Johannes zegt: ‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden’. 
Wat betekent dat?  

 
 

Binnenkomer 
Vertel het verhaal van de prins die zwerver werd: 
‘Er was eens de zoon van de koning: een rijke prins. Hij woonde in een prachtig 
paleis. Hij had alles wat hij maar wilde hebben. Hij kon doen wat hij maar wilde… 
Maar op een dag… Op een dag verliet hij het paleis en ging zwerven. De prins die 
alles had, werd een zwerver die niets had. Hij zocht zijn eten in vuilnisbakken van de 
stad. Hij zag er niet meer uit als prins. Hij had geen deftige kleren meer aan, maar 
een oude kapotte jas. Toch bleef hij wel prins. Hij bleef de zoon van de koning. Wie 
zou dat merken?’ 
  

 

Bespreken 
1. Hoe was deze verandering voor de prins? 
2. In de Bijbel lezen we over God Die Mens werd: de Heere Jezus. Hij woonde bij 
Zijn Vader in de hemel. Hij kwam als Mens naar deze aarde. Hoe zou die 
verandering voor Hem geweest zijn? 
We gaan erover lezen… 

 
 

Bijbel erbij 
Lees Filippenzen 2:5-11 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Waar was de Heere Jezus voordat Hij als Mens op aarde geboren werd (vers 6)? 
2. Hoe was Hij toen Hij als Mens op aarde kwam (vers 7b)? 
3. Wat kostte Hem dat (vers 7a, kanttekening 21)? 
4. Hij bleef God. Hoe konden mensen dat bijvoorbeeld merken? (Aan de wonderen 
die Hij deed. Door die wonderen liet Hij zien dat Hij God was, opdat de mensen in 
Hem als de Zoon van God zouden geloven) 
5. Johannes zegt: ‘Het Woord [=de Heere Jezus] is vlees [=Mens] geworden en heeft 
onder ons gewoond. En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’ (Johannes 1:14). 
Wat is Zijn heerlijkheid (kanttekening 36)? Wat zag Johannes dus? 
6. Kun je nog meer mensen noemen die Jezus’ heerlijkheid op aarde zagen? 
(Herders, wijzen, Jozef en Maria, Simeon en Anna, discipelen…) 
7. Veel mensen zagen geen heerlijkheid in de Heere Jezus. Jesaja 53:2: ‘Hij had 
geen gedaante noch heerlijkheid…’ Wat heb je nodig om heerlijkheid in de Heere 
Jezus te zien? (Geloof, geloofsogen, ogen van het geloof) 
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Bezig 
Variant 1: Neem een blad papier en deel het in tweeën. Schrijf (of teken of plak) aan 
de ene kant hoe het voor de Heere Jezus was in de hemel en aan de andere kant 
wat daar tegenover staat op de aarde.  
Bijvoorbeeld: in de hemel waren engelen die Hem dienden - op de aarde waren 
zondige mensen die Hem niet geloofden. 
Of: in de hemel droeg Hij de kroon van heerlijkheid, op aarde kreeg Hij de 
doornenkroon. 
Variant 2: Maak een Bijbelse kijktafel of tekening bij Johannes 1 vers 14 of 
handletter deze tekst. 
 

 
 

 
 

Besluiten 
Vraag de kinderen of zij heerlijkheid in de Heere Jezus zouden hebben gezien als zij 
in de tijd van de Bijbel geleefd hadden. Kinderen denken soms dat mensen in die tijd 
beter af waren dan wij nu. Benadruk dat dit niet zo is. Wij weten veel meer over de 
Heere Jezus omdat wij heel de Bijbel hebben.  
Waar kunnen wij de Heere Jezus zien en horen zoals de mensen toen? In de Bijbel, 
in het Woord. Daarover gaat het in het derde Gezinsmoment over Advent. Zoals de 
mensen in de tijd van de Bijbel geloof nodig hadden om de Heere Jezus als Zoon 
van God te zien, zo hebben wij dat nu nog nodig. Dat geloof wil God geven. Bid om 
geloof in de Heere Jezus.  
 

 

Tip: 
Met het Bijbelleesrooster Adventsweken ‘Het Woord is 
vlees geworden’ (zie www.bijbelsopvoeden.nl ) kun je 
elke dag een Bijbelgedeelte lezen over het Woord dat 

vlees geworden is en de heerlijkheid van de Heere Jezus. 
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