Uitzien naar het Kerstfeest (3-14 jaar)
-Gezinsmoment voorafgaand aan de adventsweken-

Dit gezinsmoment geeft een aantal mogelijkheden om met je kinderen
stil te staan bij de adventsweken. Een adventskalender helpt ouders en
kinderen om het begrip verwachten concreet te maken in het toeleven naar het
Kerstfeest. Met behulp van een adventskalender sta je er elke dag even bij stil.

Kinderen verschillen in de hoeveelheid
kennis die ze inmiddels hebben opgebouwd ten aanzien van de
betekenis van advent en Kerstfeest. Probeer door vragen te
stellen erachter te komen wat je kind weet en sluit hierbij aan.

Voorbereiding
- Nodig: een schaar, liniaal, pen, gekleurd papier, lijm, stiften of kleurpotloden, een
aantal oude kalenderbladen of een oude agenda en een knijper.
- Maak voor jongere kinderen zelf van tevoren een kolom met 30 horizontale
rechthoeken (zie foto): één rechthoek voor elke dag (vanaf de datum van de eerste
adventzondag tot en met de tweede kerstdag op 26 december).

In gesprek
1. Breng het gesprek op de laatste weken van het jaar.
- Vraag de jongere kinderen welk kerkelijk feest we in december vieren. (Kerstfeest)
- Waar denken we dan aan? (Aan de geboorte van de Heere Jezus)
- Vraag de oudere kinderen of ze weten hoe de vier weken voor het Kerstfeest
genoemd worden. (Adventsweken)
- Weten ze ook waar het woord ‘advent’ vandaan komt en wat de letterlijke betekenis
is? (Advent komt van een Latijns woord dat ‘komst’ betekent.)
2. Het tijdsbesef van de oudere kinderen is voldoende ontwikkeld om deze vier
weken te overzien, maar voor jongere kinderen is dit heel moeilijk. Gebruik een
concreet voorbeeld om het woord ‘verwachting’ of ‘uitzien’ uit te leggen. Zoek
iets wat aansluit bij de gezinssituatie.
Het kan bijvoorbeeld uitgelegd worden met het in verwachting zijn van een vrouw:
negen maanden verwacht ze de komst van de baby en kijkt ze naar dit moment uit.
Of het voorbeeld van een verjaardag: je kijkt uit naar de dag waarop je jarig bent en
bent daar van tevoren al mee bezig. Of het voorbeeld van een bruiloft: na weken van
voorbereiding voor alle gezinsleden is daar dan eindelijk die grote dag.
3. Het vieren van een bruiloft begint met de aankondiging van de trouwdatum. Het
uitzien naar een baby begint bij het bekend worden van de verwachte
geboortedatum. Kerstfeest begint met de aankondiging van de geboorte van de
Heere Jezus.

- Wanneer is dat voor het eerst in de Bijbel aangekondigd? (In Genesis 3 vers 15)
- Hoe lang moest het volk van Israël wachten voordat hij geboren werd? (Vierduizend
jaar)
- Heeft de Heere er in de tussenliggende tijd nog over gesproken? (Ja, heel vaak.)
- Geef eens wat voorbeelden? (Jakob (Genesis 49), Jesaja (Jesaja 7), Maléachi
(Maléachi 4)…)
4. Over vier weken is het Kerstfeest en denken wij eraan dat de Heere Jezus is
geboren. Deze vier weken zijn de adventsweken. We gaan iets maken waardoor we
er elke dag aan kunnen denken dat het Kerstfeest wordt.
- De Heere Jezus is geboren om mensen zalig te maken. Wat is zaligmaken?
- Heb jij een Zaligmaker nodig? Is Hij ook jouw Zaligmaker?

Aan de slag vóór de eerste adventszondag

1.
2.

3.
4.

Met jongere kinderen
Voor volwassenen en oudere kinderen is een tijdsbestek van vier weken duidelijk. Bij
jonge kinderen is het tijdsbesef nog niet goed ontwikkeld. Hoe kunnen volwassenen
dit abstracte tijdsbegrip concreet proberen te maken? Dat kan bijvoorbeeld door een
adventskalender te maken.
Laat de kinderen een kolom met 28 horizontale rechthoeken tekenen of geef hen de
papieren waarop je dat voor hen hebt gedaan (zie voorbereiding).
Knip met de kinderen de dagen van de week en de data vanaf de eerste
adventszondag tot en met 26 december uit een oude kalender of agenda en plak
deze in elke rechthoek op.
Laat uit de onderste twee rechthoeken blijken dat het dan Kerstfeest is (als een kind
kan lezen kan dit met letters en anders met een afbeelding van een ster of een stal).
Zet een knijper bovenaan de adventskalender en laat het kind deze elke dag
verplaatsen. Zo leert het kind dat Kerstfeest steeds dichter bij komt.
Links een zelfgemaakte
adventskalender uit
voorgaande jaren (bij de
zondag is de tekst van de
preek vermeld). Elke dag
kleurden de kinderen een
vakje.
In het midden een kant en
klare adventskalender.
Deze is afkomstig uit het
boek ‘Wijzer op weg naar
het Kerstfeest’. Door
middel van een knijper kun
je aangeven welke dag het
is.
Rechts de variant voor
oudere kinderen (zie
hieronder).

Rianne Lobbezoo stuurde deze
prachtige Adventskalender in de vorm
van een kerk. Op de kerktoren staan de
Adventsdagen (wit) met duidelijk de
Adventszondagen (rood) en het
Kerstfeest (groen). Ze schrijft dat het
voor jonge kinderen belangrijk is om
pictogrammen te gebruiken, omdat die
helpen om inzichtelijk te maken wat ze
deze dag kunnen verwachten. ‘Op de
dagen dat we naar de kerk gaan, heb ik
daarom een kerk getekend (twee kerken
voor als we twee keer gaan). In de
boogramen heb ik de Bijbelteksten
geschreven waarover gepreekt is op de
Adventszondagen. Later heb ik op het
dak ramen getekend met daarin de
teksten waarover op de Kerstdagen is
gepreekt. De kinderen mochten elke dag
de knijper een dag verder zetten’.

Met oudere kinderen
(of kies voor deze variant
wanneer je een kant- en klare adventskalender gebruikt)
1. Laat de kinderen een kolom met 30 horizontale rechthoeken tekenen.
2. Laat ze in elke kolom op volgorde een letter van het alfabet zetten, uitgezonderd de
q, x en y. Om uit te komen, moeten een aantal letters meerdere keren gebruikt
worden. Dat kunnen bijvoorbeeld de b, h, m, w en z zijn. Zet in de onderste twee
kolommen (bij twee keer z) met grote letters: ZALIGMAKER.
3. Hang dit werkje naast de adventskalender. In de Bijbel worden meer dan honderd
namen voor de Heere Jezus gebruikt. Laat de kinderen elke dag een naam van de
Heere Jezus die met de aangegeven letter begint, bedenken en opschrijven.

Aan de slag op de adventszondagen
Met jongere kinderen
Schrijf de tekst van de preek van de adventszondagen op een stukje papier en plak
deze op de betreffende zondag. Leer met de kinderen in de adventsweek deze tekst.
Met oudere kinderen
Laat de oudere kinderen elke adventszondag een aantal teksten uit het Oude
Testament opzoeken met een aankondiging van Christus’ geboorte. Schrijf bovenaan
dit A-4 de tekst uit Genesis 3 vers 15. Schrijf als laatste Maléachi 3 vers 1. Schrijf
daartussen andere teksten die de geboorte van de Heere Jezus aankondigen.

Alternatief voor Adventskalender
Print een kleurplaat die met Kerstfeest te maken heeft. Plak de plaat op
dikker papier, knip er 30 puzzelstukjes van. Geef de kinderen elke dag een
puzzelstukje: de profetieën uit het Oude Testament zijn als puzzelstukjes.
Elke keer leerden de mensen meer over de Heere Jezus Die komen zou. Wij
weten dat Hij is gekomen, wij zien de hele puzzel.

