Kalender voor het kerkelijke jaar
(4 – 12 jaar)

Kinderen kennen het kalenderjaar, dat loopt van januari tot en met december.
Ze kennen ook het schooljaar, dat ongeveer eind augustus start en eindigt met
de zomervakantie begin juli. Maar weten ze ook van het kerkelijke jaar dat
begint op de eerste adventzondag en eindigt met de laatst zondag voor advent
in het volgende jaar?

TIP
Verdeel dit gezinsmoment over meerdere dagen. Er komt best
veel aan de orde. Let goed op wanneer je kind voldoende
nieuwe informatie heeft gekregen. Ga dan een volgende keer
verder. Dit gezinsmoment is naar eigen inzicht aan te passen
aan de leeftijd van de kinderen.

Nodig
- De vijf cirkels bij dit artikel (bij het printen kunnen ze eventueel vergroot worden). Ze
zijn te vinden op de website bij materialen voor kinderen
www.bijbelsopvoeden.nl/materialen
- Schaar, splitpen, pen en papier

Bespreken
1. Begin gezellig met iets te drinken. Breng het gesprek op de indeling van het jaar.
Vraag van wanneer tot wanneer het kalenderjaar loopt. We zijn nu aan het begin van
het schooljaar. Van wanneer tot wanneer loopt dat? Kalenderjaar… schooljaar…
weten de kinderen ook wat het kerkelijk jaar is? Van wanneer tot wanneer loopt dat?
Het kalenderjaar loopt van maand tot maand. Laat één van de jongere kinderen de
maanden noemen. Het schooljaar loopt van schooldag naar schooldag, onderbroken
door vakanties. Laat één van de andere kinderen de vakanties noemen. Het
kerkelijke jaar loopt van zondag naar zondag, onderbroken door de kerkelijke
feestdagen.
2. Ouders hebben de loop van het kerkelijk jaar meestal wel voor ogen. Ze weten
welke kerkelijke feestdag er na een bepaalde viering komt en zien er verband tussen.
Kinderen hebben veel minder overzicht. Ze denken minder dan volwassenen in
verbanden, overzien het tijdsbestek tussen bijzondere dagen niet, maar beleven elke
dag als op zichzelf staand. Het is daarom goed om voor kinderen de kerkelijke
feesten te verbinden. Omdat kinderen concreet zijn ingesteld, is het voor hen
verhelderend dit visueel weer te geven.

3. Neem papier en een pen en praat met de kinderen over de volgorde van de
kerkelijke feestdagen. Begin bij het begin van het kerkelijke jaar: de eerste
adventszondag. Kom al nadenkend en elkaar aanvullend tot het volgende overzicht:
adventsweken – Kerstfeest – Lijdensweken- Goede Vrijdag – Paasfeest –
Hemelvaartsdag – Pinksterfeest (zie cirkel 1).
4. Praat met de kinderen over de betekenis en de volgorde van de kerkelijke feesten:
Waar denken we aan tijdens de adventsweken? En met Kerstfeest? Waarom volgt
na het Kerstfeest het Paasfeest? Waar denken we met Goede Vrijdag aan? En met
Pasen? Enzovoorts.

Bezig
Laat elk kind een kerkelijke jaarkalender in elkaar zetten:
1. Knip de vijf cirkels uit. Maak een gaatje in elk middelste rondje. Knip uit cirkel 5 de
drie aangegeven openingen.
2. Leg cirkel 1(kerkelijke feesten) onderop, daarboven cirkel 2 (maanden), cirkel 3
(data) en cirkel 4 (dagen). Leg cirkel 5 bovenop.
3. Doe de splitpen door het midden van de vijf cirkels.
4. Draai cirkel 2, 3 en 4 zó, dat de juiste dag en datum in de openingen te zien is.
Draai cirkel 1 zó, dat het pijltje wijst naar de juiste periode van het kerkelijk jaar.
5. Ruim alle knutselspullen op. Laat de kinderen hun kerkelijke jaarkalender voor zich
neer leggen en deel de Bijbels uit.

Bijbel erbij
- In de dogmatiek worden de kerkelijke feesten geplaatst binnen de trappen van
Christus’ vernedering en van Zijn verhoging. Noem met elkaar de trappen van
Christus’ vernedering en die van Zijn verhoging (zie kader).
- Bespreek de afbeeldingen op de bovenste cirkel van de jaarkalender. Wat beeldt
plaatje 1 links uit? Wat plaatje 2? Enzovoorts.
- Van welke afbeelding kennen wij geen kerkelijke feestdag? (Zijn zitten aan de
rechterhand van God en Zijn wederkomst)
- Hoe komt dat? (Zijn zitten aan de rechterhand van God is elke dag; Zijn
wederkomst moet nog gebeuren)
- Van welke feestdag is er geen afbeelding? (Pinksterfeest)
- Hoe komt dat? (De trappen van vernedering en van verhoging hebben met het werk
van de Heere Jezus te maken. Op het Pinksterfeest denken we aan het werk van de
Heilige Geest)
- Over de trappen van Christus’ vernedering en verhoging kunnen we op veel
plaatsen in de Bijbel lezen. Een samenvatting ervan vind je bijvoorbeeld in
Filippenzen 2. Lees vers 6-11.
- In vers 6-8 gaat het over de trappen van Christus’ …….
- In vers 9-11 gaat het over de trappen van Christus’ …….
- Aan welke kerkelijke feestdag denk je bij vers 6 en 7? (Kerstfeest)
- En bij vers 8? (Lijdensweken en Goede Vrijdag)
- En bij vers 9? (Paasfeest en Hemelvaart)
- Over welke trap van Christus’ verhoging gaat het in vers 10? (Zijn zitten aan de
rechterhand van God)
- En in vers 11? (Zijn wederkomst)

- Waarom moest Christus de trappen van Zijn vernedering gaan? Lees het antwoord
in Jesaja 53 vers 4 en 5. (Om de zaligheid te verdienen, om de toorn van God over
de zonde weg te nemen)
- Waarom moest Christus de trappen van Zijn verhoging gaan? Lees het antwoord in
Psalm 68 vers 19. (Om de zaligheid die Hij verdiend had ook aan mensen te kunnen
geven)
Lees tenslotte vraag en antwoord 17 uit de Heidelbergse Catechismus. Omdat de
Heere Jezus de Middelaar is, moest Hij deze trappen van vernedering en verhoging
gaan.
- Vraag de kinderen wat het werk van Middelaar is. (Iemand die in het midden gaat
staan. Iemand die twee mensen die ver bij elkaar vandaan zijn weer bij elkaar
probeert te brengen. De Heere Jezus is dé Middelaar. Hij gaat tussen de heilige God
en een zondaar staan. Hij kan het weer goed maken tussen God en de zondaar.
Daarvoor moest Hij de trappen van vernedering en verhoging gaan.)

Besluiten
Beëindig dit Gezinsmoment met de conclusie dat het de grote vraag voor ons
allemaal is of de Heere Jezus ook onze Middelaar is. Alleen dan is het goed met
God. Laat het gezinshoofd afsluiten met gebed en de zorg voor de zielen van zijn
gezinsleden aan de Heere voorleggen.
Zing eventueel nog een aantal psalmen waarin het werk van Christus centraal staat,
bijvoorbeeld Psalm 40:4.
Trappen van Christus’ vernedering
1. Zijn nederige geboorte
- Kerstfeest
2. Zijn lijden
- Lijdensweken
3. Zijn sterven
- Goede Vrijdag
4. Zijn begrafenis
- Goede Vrijdag
5. Zijn nederdalen ter hel
- Lijdensweken en Goede Vrijdag
Trappen van Christus’ verhoging
1. Zijn opstanding
- Paasfeest
2. Zijn hemelvaart
- Hemelvaartsdag
3. Zijn zitten aan de rechterhand van God - nu
4. Zijn wederkomst
- straks

