Adventsboekje

Lieve kids, papa, mama en iedereen,
Wat tof dat jullie samen tijdens advent aan de slag willen gaan met de
adventsslinger en dit leuke boekje! Op de adventsslinger zien jullie iedere dag
wat er op het programma staat. In het adventsboekje vinden jullie welke leuke
activiteiten jullie kunnen doen om samen af te tellen tot kerst.. Jullie kunnen
het adventsboekje tijdens een gezinsmoment aan het ontbijt gebruiken of
bijvoorbeeld bij het avondeten.
We hopen dat jullie als gezin door dit adventsboekje een leuke en leerzame tijd
hebben en het wachten tot kerst leuk maakt. En dat jullie samen uitkijken naar
Kerst, de geboorte van Jezus, onze Redder!
Op de volgende bladzijde zie je wat jullie voor deze adventsperiode allemaal
nodig hebben. Misschien handig voor papa en/of mama, zodat ze alvast de
spulletjes kunnen verzamelen.
We wensen jullie heel veel leuke, grappige en gezellige momenten met elkaar.
En delen jullie ook een mooie foto/filmpje als jullie samen aan de slag zijn met
het adventsboekje? Dit kan op social media, maar ook door een e-mail te sturen
naar kids@mozaiek0318.nl.
Dooeiiiiii!!
Ollie en Sophie

Bronnen die zijn gebruikt:
Kerkbladgaandeweg.nl
Gelovenisleuk.nl
Bijbelidee.nl
Craftjournal.com
Mespetitsbonheurs.com

DATUM

MATERIALEN

Zondag 27 november

- Adventsslinger (Deze is te vinden op
www.ollieensophie.nl)
- Touw/draad
- Wasknijper
- Schaar en lijm
- 4 adventskaarsen

Dinsdag 2 december

- Potjes of glaasjes waar je waxinelichtjes in
kan doen. (voor ieder-een 1)
- Verf en andere versiering om de potjes
mooi te maken
- Schaar en lijm
- Waxinelichtjes

Donderdag 8 december

- Papieren bordjes
- Verf (zilver of andere kleur)

Vrijdag 16 december

- Papier/karton om op te schilderen
- Kwasten
- Verschillende kleuren verf
- Bakje water en (keuken)papier om kwast
schoon te maken

Zondag 18 december

- Een zaklamp

Maandag 19 december

- 2 ijslollystokjes of 2 takjes
- Bruin en lichtbruin papier
- Stro of iets dergelijks
- Touw
- Schaar/lijm

Donderdag 22 december

- 5 ijslollystokjes
- Verf
- Touw
- Eventueel decoratie

Vrijdag 23 december

- Pionnen
- Dobbelsteen
- Kerstklokje
- Pop en een doek
- Hoofddoek
- Sjaal
- Geel/goud papier
- Potlood

Zondag 27 november
Samen kijken
Vandaag is de eerste adventsdienst met Ollie en Sophie. Kijk samen naar deze aflevering en hoor meer
over wat advent eigenlijk betekent.
Samen krassen
Als je vandaag bij Mozaiek bent geweest, heb je een kraskaart meegekregen. Weet je wat zo leuk is aan
de kraskaart? Jij mag tijdens advent elke keer iemand op een andere manier verrassen. Je mag iemand
blij maken door iets te maken of is liefs te doen. Wat is het leuk om liefde uit te delen, want hier word jij
zelf ook weer blij van! Kras nu 1 rondje open en doe wat er op dit rondje staat. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Heb je nog niet zo’n kraskaart? Kijk dan op de website www.ollieensophie.nl. Hier vind je de kraskaart die
je zelf kan afstempelen.
Samen praten
Steek een kaarsje aan
• Wat betekent advent?
• Waar moet jij wel eens lang op wachten?
• Wat vind jij het mooiste of leukste aan kerst?
Samen doen
Knutselen: Adventsslinger
1. Download de adventsslinger op de www.ollieensophie.nl en print deze uit.
2. Knip de vlaggetjes uit.
3. Maak een gaatje met je schaar op de twee witte rondjes.
4. Rijg de vlaggetjes aan een touwtje (let erop dat je ze op de juiste volgorde doet!).
5. Pak een wasknijper en zet deze op 27 november.
Deze kun je steeds verplaatsen als er weer een dag voorbij is.
6. Je bent nu klaar om de slinger op te hangen!

Maandag 28 november
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Zijn naam is Jezus!
Dit kan via spotify of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HAoiLo8NxCY
Samen praten
• Wat betekent de naam van Jezus? (Zoek dit eventueel op als je het niet weet).
• Iedereen heeft een naam gekregen. Bespreek met elkaar wat de betekenis is van je naam.
• Vraag aan je ouders waarom zij jou die naam hebben gegeven.
Samen doen
• Pak allemaal een papiertje en een pen. Schrijf op het papiertje wat jij bijzonder, leuk of fijn vindt aan
Jezus. Je mag het eventueel ook kleuren. Als iedereen dit heeft gedaan, vertel je aan elkaar wat je hebt
geschreven of gekleurd. Dank daarna om de beurt voor Jezus en wat jij bijzonder, leuk of fijn vindt aan
Jezus.
• Print de kleurplaat op de volgende bladzijde (Zijn naam is Jezus). Kleur deze in en hang deze op een
mooie plek in huis.

dinsdag 29 november
Samen Bijbelverhaal lezen
De Engel Gabriël op bezoek bij Zacharias (Lucas 1: 5 – 25)
Zacharias en Elisabeth zijn getrouwd. Ze zijn eerlijke mensen en houden zich aan de wetten van God. Ze
zijn al oud. Ze hebben helaas geen kinderen. Zacharias is een profeet en werkt in de tempel.
Ook vandaag mag hij weer in de tempel werken samen met de andere priesters. Ze staan in een kring.
Een priester grabbelt tussen de papiertjes: ‘Ja, ik ga vandaag het lootje trekken van degene die het offer
mag brengen,’. Hij leest de naam hardop voor: ‘Zacharias’. Zacharias staat op om het offer te brengen in de
tempel. Terwijl hij bij het reukofferaltaar is, staan de andere priesters en veel mensen buiten te bidden tot
God.
Opeens ziet Zacharias een engel van God. Zacharias schrikt, maar de engel zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn
Zacharias. God heeft geluisterd naar je gebeden. Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes
noemen. Zijn geboorte zal veel mensen blij maken. Hij zal een belangrijke dienaar worden van God’.
Zacharias kan het niet geloven: ‘Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud en mijn vrouw ook.’ Dan zegt
de engel: ‘Ik ben de engel Gabriël en God heeft mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. Maar jij
gelooft niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat jullie zoon wordt
geboren.’ En dan verdwijnt de engel.
Zacharias probeert te praten, maar er komt geen geluid meer uit zijn mond. Hij loopt naar alle mensen
toe die aan het bidden zijn. Ze staan op Zacharias te wachten, want het duurt wel erg lang. ‘Ja daar is
hij,’ roept één van de mensen. ‘Kijk nou’, zegt een ander. ‘Hij zegt helemaal niets, hij maakt alleen maar
gebaren.’ Dan begrijpen de mensen dat hij in de tempel iets bijzonders heeft meegemaakt.
Nadat Zacharias klaar is met zijn werk in de tempel gaat hij snel naar Elisabeth toe. Hij probeert het
verhaal met gebaren aan haar te vertellen.
Een tijdje later is Elisabeth zwanger en ze is zo blij, ze roept: ‘De Heer is goed voor mij, ik mag toch een
kindje krijgen!’
Samen praten
• Welke boodschap vertelt de engel aan Zacharias?
• Wat zou jij doen als je een engel ziet?
• Hoe zou Zacharias nu de boodschap van de engel kunnen vertellen?
Samen doen
Spel: uitbeelden
Zacharias kon niet meer praten en moest uitbeelden. Dat gaan we ook doen.
Vouw een A4 papier in 8 vakken. Knip de vakken uit. Schrijf erin: bidden, zingen, schrikken, blij, verdrietig,
baby, boos en luisteren. Beeld om de beurt uit wat op het kaartje staat. Lukt het jullie om alles goed uit te
beelden en te raden?

woensdag 30 november
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

donderdag 1 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Hij koos voor jou!
Dit kan via spotify of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-5Wi_XVl7rM
Samen praten
• Wat vind je mooi aan het lied?
• Jezus koos voor jou, wat denk je dat dit betekent?
• Jezus vond jou zo belangrijk, dat Hij uit de Hemel naar de aarde kwam. Hij liet alles achter, omdat Hij jou
belangrijk vindt. Op welke manier kan jij aan iemand laten zien dat die ander belangrijk voor jou is?
Samen doen
Wie is er belangrijk voor jou?! Bedenk vandaag een manier hoe jij diegene kan laten zien, horen en voelen
dat hij/zij belangrijk voor je is.
Tips:
• Vertel het aan diegene of schrijf een brief
• Maak een mooie kleurplaat of knutsel
• Doe iets voor de ander bijv. een klusje

vrijdag 2 december
Samen gedicht lezen
Adventsgedicht:
Het feest waarop wij wachten, Komt alsmaar dichterbij.
Het is de dag van Jezus,
Hij komt voor jou en mij.
Het is al vaak gezegd,
het duurt niet meer zolang.
God geeft ons een teken, en brengt het feest op gang.
Johannes zei van Jezus: Hij is de hoogste Heer.
Zelf ben ik minder, Hij is oneindig meer.
Hij opent door Zijn liefde het feest voor iedereen.
De prijs die dat moet kosten, betaalt Hij heel alleen.
Eens vroegen ze Johannes: Het feest, wie komt er dan?
Ben jij soms de Messias, weet jij er alles van?
Hij zei: Ik maak de weg vrij, ik doop in de Jordaan.
Ik wijs je zo op Jezus,
Let op, Hij komt eraan!
Samen praten
• Op welk feest wachten ze hier?
• Waarom komt Jezus voor ons?
• Over welke prijs hebben ze het (één na laatste zin)?
Samen doen
Knutselen: lichtjes maken voor Advent
Materialen:
• Potjes of glaasjes waar je waxinelichtjes in kan doen (voor iedereen 1)
• Verf en andere versiering om de potjes mooi te maken
• Schaar en lijm
• Waxinelichtjes
1. Verf de potjes. Je kunt het hele potje verven, maar je kunt er ook vormpjes op verven. Let erop dat je het
niet te dik verft.
2. Als de verf is gedroogd, kun je er nog versieringen opplakken. Je kunt bijvoorbeeld uit papier sterretjes
of hartjes knippen en deze opplakken.
3. Klaar? Nu kun je er waxinelichtjes in doen en elke week een extra kaarsje aansteken!

zaterdag 3 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

zondag 4 december
Samen kijken
Kijk samen naar de dienst op YouTube van Ollie en Sophie over de verjaardag van baby Jezus.
Samen praten
Steek twee kaarsjes aan
• Wanneer vieren we de verjaardag van Jezus? En hoe doen we dit?
• Waarom is Jezus een hele bijzondere baby?
• Hoeveel nachtjes moeten we nog slapen voordat het kerst is?
Samen doen
Spel: hints!
• Bedenk allemaal dingen die te maken hebben met een baby. Denk aan een luier, een fles, een
kinderwagen etc. Schrijf al deze dingen op een briefje.
• Vouw alle papiertjes dubbel en doe deze in een bak.
• Maak 2 teams (of speel het met elkaar bij te weinig mensen)
• Pak een telefoon of gebruik een wekker om de tijd bij te houden.
• 1 iemand uit het team pakt een briefje uit de bak en beeldt uit wat er op het briefje staat.
• Probeer als team in 1 minuut zo snel mogelijk, zo veel mogelijk briefjes uit te beelden.
• Je mag niet praten, alleen uitbeelden en de tegen partij houdt de tijd bij.
• Het team dat de meeste kaartjes heeft, heeft gewonnen!

maandag 5 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Goed nieuws!
Dit kan via spotify of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-5Wi_XVl7rM
Samen praten
• Wat vind je mooi of leuk aan het lied?
• Aan wie vertel jij het goede nieuws dat Jezus is geboren?
• Bij vers 2 van het lied staat dat Hij je graag wil helpen in alles wat je doet en als het moeilijk gaat dat Hij je
nieuwe moed geeft.
o Bespreek met elkaar waar je Gods hulp bij nodig hebt.
o Sluit het af met gebed waarin je vraagt of God jou wil helpen bij de dingen die je moeilijk vindt. En dat
mag alles zijn. God luistert graag naar je en wil je helpen bij dingen die je moeilijk vindt.
Samen doen
Print de kleurplaat op de volgende bladzijde (Goed nieuws). Kleur deze in en hang deze op een mooie
plek in huis of geef de kleurplaat aan iemand die het goede nieuws nog niet kent.

dinsdag 6 december
Samen Bijbelverhaal lezen
Engel Gabriël komt bij Maria (Lucas 1 26:38)
In Nazareth woont Maria, zij gaat trouwen met Jozef, een timmerman. Maria is een nicht van Elisabeth.
Op een dag verschijnt er een fel licht in het huis waar Maria woont. Maria schrikt en vraagt zich af wat dat
is. Dan ziet Maria een engel voor zich die zegt: ‘Gegroet Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’
Maria snapt het niet, wat bedoelt de engel Gabriël? Ze snapt er helemaal niks van. Dan zegt de engel:
‘Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois! Je zult zwanger worden en een zoon
krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn voor alle mensen en Hij zal de zoon
van God genoemd worden. En God zal Hem koning maken net als Zijn voorvader koning David. Jezus zal
voor altijd koning zijn.’ Maria snapt het nog steeds niet helemaal. Ze is nog niet eens getrouwd. Hoe kan
ze dan een baby krijgen? ‘Door de kracht van God zal je zwanger worden,’ zegt de engel. ‘Daarom zal jouw
kind bij God horen en de zoon van God genoemd worden. Je nicht Elisabeth krijgt ook een zoon. Iedereen
dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. En nu krijgt ze toch een zoon terwijl ze al zo oud is. Bij God is alles
mogelijk!’ Nu snapt Maria het en wil ze alles laten gebeuren wat de engel Gabriel tegen haar gezegd heeft.
Ineens gaat de engel weer weg.
Samen praten
• Hoe reageert Maria?
• Waarom kiest God voor een gewoon meisje?
• Kring gebed: Om de beurt ga je God ergens voor danken of bidden. Als je klaar bent zeg je amen en is
degene naast jou aan de beurt. Spreek even af welke kant je op gaat met het gebed.
Samen doen
Puntenpuzzel: maak de kleurplaat op de volgende bladzijde af door de punten aan elkaar te verbinden.
Wie ziet Maria?

woensdag 7 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

donderdag 8 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: wees niet bang Maria
Dit kan via spotify of via YouTube: https://youtu.be/6Uu_9Xyk8fk?list=RDBg5zzWj0_Oc
Samen praten
• Wat wordt bedoeld met ‘Koning van Sjaloom’?
• Maria schrok, ze was bang toen ze de engel voor het eerst zag. Waar ben jij soms bang voor?
• Wat doe je als je bang bent?
Samen doen
Knutselen: Een engel
Benodigdheden:
- 2 papieren bordjes
- zilverkleurige verf of een andere kleur
- kwast
- schaar/lijm
1. Teken een driehoek op bord 1 en knip deze uit.
2. Teken een hoofd op bord 2 en knip deze uit (let erop dat het in verhouding blijft).
3. Schilder de zijkanten van bord 1.
4. Plak het lijf op de vleugels.
5. Plak het hoofd er bovenop.

vrijdag 9 december
Samen gedicht lezen
In verwachting (Marco van den Berg)
Weet jij al wie er gaat komen? Wie er in verwachting is?
’t Is Maria, Jezus moeder,
’t Licht Wie ons tot zegen is.
Weet jij dat Hij Licht komt brengen?
Licht waar Liefde echt in leeft,
Hij wil jou Zijn Liefde geven,
Hij wil graag dat jij ’t ook geeft.
Weet jij van het Licht vol Liefde?
Weet jij dat ook jouw licht schijnt?
Als jij deelt van Jezus Liefde,
Zorg jij dat ’t donker verdwijnt.
Weet jij dat Jezus jou steeds ziet?
Hij zo blij wordt van jouw licht?
In jouw licht kan Hij ook stralen, Schijn daarom in ieders gezicht.
Weet jij al wie er gaat komen?
Met Kerst vieren wij steeds weer, Jezus kwam en zal weer komen,
Ja, het Licht en onze Heer!
Samen praten
• Wat bedoelt de schrijver met dat ‘jouw licht schijnt’?
• Hoe schijnt jouw licht?
• Kun je een voorbeeld noemen voor wie jij een licht bent (geweest)?
Samen doen
Print de kleurplaat van Maria uit en hang deze op een mooie plek in je kamer.

zaterdag 1o december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

Zondag 11 december
Samen kijken
Kijk samen naar de dienst van Ollie en Sophie over ‘het plan van God’.
Samen praten
Steek drie kaarsjes aan.
• Wat is het plan van God?
• Waarom kwam Jezus vanuit de Hemel naar de aarde?
• Door Jezus mogen we weer dicht bij God zijn. Op welke manier ervaar jij God dichtbij?
Samen doen
God wil dicht bij jou zijn en wil graag naar je luisteren en tegen je praten. Jij bent belangrijk voor Hem. God
kan op verschillende manieren met je praten o.a.:
1. Een hoorbare stem
2. De natuur
3. Door muziek
4. Via een ander persoon
5. Door een Bijbeltekst
6. Door dromen
7. Door beelden
8. Door gedachten
9.Door gevoel
Neem een moment stilte en focus je op de Here God. Vraag in je gedachte (of je vader en moeder hardop)
aan God wat hij op dit moment tegen je wil zeggen. En neem hier de tijd voor, het kan soms even duren
voordat je eigen gedachtes tot rust komen. Aanbiddingsmuziek op de achtergrond aanzetten kan hier
eventueel ook bij helpen.
Als God iets tegen je heeft verteld, dank God hiervoor.
Deel aan elkaar wat God je heeft verteld.
Goed om te weten:
•
God geeft vooral lieve, vrolijke en bemoedigende woorden. Als je woorden krijgt die gek of
spannend zijn of gedachtes die je bang of verdrietig maken is het belangrijk om dit met je vader/moeder
te delen, zodat zij jou hierbij kunnen helpen.
•
Het kan zijn dat je helemaal niks hoort. Dat is helemaal niet erg! Je mag erop vertrouwen dat
God van jou houdt, jij Zzijn kind bent en dat je mag blijven oefenen met het verstaan van Gods stem. Hij
spreekt tot iedereen, alleen kan het soms tijd kosten om te ontdekken op welke manier Hij tot jou wil
spreken. Blijf oefenen!
Ps: Wil je als gezin groeien in Gods stem verstaan? Bekijk dan eens het boekje van Jennifer Toledo: met de
ogen en oren open.

maandag 12 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Ga je mee op zoek?!
Dit kan via spotify of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec&t=2s
Samen praten
• Toen Jezus werd geboren, waren er mensen op zoek naar Jezus. Welke mensen zochten Jezus en
hadden hem ook in een stal gevonden?
• Ben jij wel eens iets kwijt? Hoe ga jij dan hiernaar op zoek?
Samen doen
Speel samen verstoppertje!
Spreek af wie als eerste de zoeker is en telt tot 20. Iedereen verstopt zich door het huis. Spreek van tevoren
af welke plekken eventueel niet mogen. Speel het een aantal keer zodat iedereen een keer de zoeker is
geweest.

dinsdag 13 december
Samen Bijbelverhaal lezen
Maria bij Elisabeth (Lucas 1: 39 - 56 )
Snel nadat Maria het goede nieuws gehoord heeft, gaat ze op weg naar Judea. Daar wonen Zacharias en
Elisabeth. Als Maria binnenkomt, hoort Elisabeth haar praten. Op dat moment begint het kindje in haar
buik te trappelen. Het is de Heilige Geest die in haar komt en ze roept: ‘Jij bent gezegend! Veel meer dan
alle andere vrouwen. Ook het kindje wat in je buik zit, zal gezegend zijn! Wat een eer dat de moeder van
de Heer bij mij op bezoek is,’ gaat Elisabeth verder. Ze is zo blij. Je bent zo gezegend Maria. Want jij gelooft
dat God zal doen wat de engel je vertelde. Dan zegt Maria: ‘Ik geef alle eer aan God. Hij is mijn redder. Hij
koos mij uit. Ook al ben ik een heel gewoon meisje. Zijn liefde is er voor iedereen die naar God luistert.
God heeft iets geweldigs met mij gedaan.’ Maria blijft nog 3 maanden bij Elisabeth logeren en gaat dan
weer terug naar huis.
Samen praten
• Waarom vonden de vrouwen het fijn om samen te zijn?
• Wat is er bijzonder aan de zwangerschap van Maria? En van Elisabeth?
• Bij wie vind jij het leuk om op bezoek te gaan? En waarom?
Samen doen
Print de kleurplaat uit van Maria en Elisabeth, kleur hem mooi in en hang hem op een plek in de kamer.

woensdag 14 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

donderdag 15 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Laat het Kerst zijn!
Dit kan via spotify of via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZDbGOv9I
Samen praten
• Wat betekent Kerst voor jou?
• Hoeveel dagen nog tot aan Kerst?
• Wat is voor jou een feest?
Samen doen
Spel: ‘papierendans’
1. Je hebt voor iedereen een tekenpapier nodig en schrijfspullen.
2. Schrijf of teken op het papier wat kerst voor jou betekent. Schrijf je naam erbij.
3. Zoek ruimte in de kamer en leg de papiertjes op de grond.
4. Zet het liedje: ‘Laat het Kerst zijn!’ aan en dans door de kamer.
5. Zodra de iemand de muziek stopt, ga je op een papier staan. Lees aan elkaar voor wat er op het papier
staat waar je op staat.
6. Nu gaan we steeds een papier weghalen. Je zet de muziek weer aan en iedereen danst weer in de
kamer. Zodra de muziek stopt weer op een papier staan, degene die nu niet op een papier kan staan, is af.
Dan begin je weer opnieuw. Wie blijft het langst over?

vrijdag 16 december
Samen Bijbelverhaal lezen
Engel Gabriël bij Jozef (Mattheüs 1: 18 -25 )
Jozef is boos, heel boos. En misschien ook wel een beetje bang. Hoe kan dat nou. Maria en Jozef zijn nog
niet eens getrouwd en ze krijgen al een kindje. Hij schaamt zich en is bang wat alle mensen wel niet over
hem zullen denken. Hij heeft bedacht om Maria weg te sturen, maar eigenlijk vindt hij dat zielig voor Maria.
Dus besluit Jozef om het stilletjes te doen, zodat niemand weet wat er is gebeurd. Maar dan krijg Jozef een
droom. Hij ziet een engel die zegt: ‘Jozef, nakomeling van David, luister. Je kunt met een gerust hart met
Maria trouwen. Want het kindje dat jullie krijgen is van de Heilige Geest. Jullie zullen een zoon krijgen en
je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden van al hun zonden. Heel lang geleden heeft God dit al
gezegd tegen de profeet Jesaja die zei: Een jonge vrouw (die nog maagd is) zal zwanger worden. Ze zal een
zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden. Immanuel betekent: God met ons.’ Dan wordt Jozef
weer wakker. Hij is niet meer boos of bang. Nu weet hij precies wat er moet gebeuren en hij doet alles wat
de engel tegen hem gezegd heeft. Hij trouwt met Maria en ze noemen hun kindje Jezus.
Samen praten
• Wat betekent de naam Immanuel?
• Hoe verscheen de engel aan Jozef?
• Bij hoeveel mensen is de engel nu op bezoek geweest?
Samen doen
Schilderen
Materialen:
- papier/karton om op te schilderen
- kwasten
- verschillende kleuren verf
- bakje water en (keuken)papier om kwast schoon te maken
Maak een mooi schilderij bij dit verhaal. Wat zie je voor je als je aan dit verhaal denkt? Schilder
bijvoorbeeld de engel Gabriël of Jozef.
Als je geen verf in huis hebt kan je ook zelf een mooie tekening maken.

zaterdag 17 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor de ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

zondag 18 december
Samen kijken
Kijk samen naar de dienst van Ollie en Sophie over ‘Lichtjesfeest’!
Samen praten
Steek vier kaarsjes aan
• Hoe zag jij er vroeger uit als baby? Zoek een foto van jezelf op
• Hoe zagen papa en mama eruit als baby?
• Waarom denk je dat jij geboren bent?
• Voor wie kan jij een lichtje zijn? En hoe zou jij dat doen?
Samen doen
Speel licht tikkertje.
1. Doe alle lampen in je kamer uit.
2. De tikker heeft een zaklamp en probeert iedereen met de lichtstraal te tikken.
3. Als iedereen is getikt, komt er een nieuwe tikker.
Maak een lichtjesfeest. Zet kerstmuziek aan, versier je huis met allemaal lichtjes en ga lekker samen
dansen en zingen!

maandag 19 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Jozef timmerman
Dit kan via spotify of via YouTube:
https://youtu.be/iFhqqUVr85Y?list=RDiFhqqUVr85Y
Samen praten
• Wie is Jozef?
• Over welke Zoon hebben ze het?
• Waarom zeggen ze in het liedje dat Jozef ook zijn vader is?
Samen doen
Knutselen: een kribbe
Jozef moest voor Jezus ook een kribbe maken. Wij gaan nu ook een kribbe maken.
Materialen:
• 2 ijslollystokjes of 2 takjes
• Bruin en lichtbruin papier
• Stro of iets dergelijks
• Touw
•Schaar/lijm
1. Lijm de stokjes in een kruis aan elkaar, zie de afbeelding.
2. Knip uit het bruine papier een driehoek. Plak deze achter de stokjes.
3. Knip van lichtbruin papier een rondje.
Teken er een gezichtje op en plak deze achter de driehoek.
4. Plak het stro ook achter de driehoek.
5. Maak een touwtje tussen de lollystokjes.
6. Nu kan je de kribbe bijvoorbeeld in de kerstboom hangen.

dinsdag 20 december
Samen Bijbelverhaal lezen
Geboorte van Johannes (Lucas 1: 57 – 80)
Na een aantal maanden is het zover. Zacharias en Elisabeth hebben er erg lang op moeten wachten,
maar ze krijgen een zoon. Wanneer de familie en vrienden het nieuws horen zijn ze heel erg blij! ‘Wat is
God goed voor jullie,’ zeggen ze. Een week nadat het kindje geboren is, krijgt het een naam. De mensen
die erbij zijn willen hem Zacharias noemen, want dat is de naam van zijn vader. Maar Elisabeth zegt:
‘Nee, hij moet Johannes heten. Dit heeft de engel tegen ons gezegd. ’Alle mensen kijken heel verbaasd.
‘Johannes? Niemand in jullie familie heet Johannes. Hoe kunnen jullie dat nou doen?’ Dan kijkt iedereen
naar Zacharias: ‘Wat vind jij hiervan, Zacharias?’ Zacharias kan nog steeds niet praten dus hij pakt een
schrijfblokje en schrijft: Het kindje heet Johannes. Iedereen is verbaasd. Dan ineens kan Zacharias weer
praten. Wat is hij blij! Hij dankt God voor alles wat Hij voor hun heeft gedaan. Veel mensen vinden het een
wonderlijk verhaal. Ze vertellen aan elkaar wat er gebeurd is zodat heel veel mensen weten dat Johannes
geboren is. Het moet wel een heel bijzonder kindje zijn. Ze weten zeker dat God een bijzonder plan met
hem heeft. Dan komt de Heilige Geest in Zacharias en zegt: ‘Alle eer aan God. Hij heeft ons een redder
gegeven. Johannes, hij zal de weg klaarmaken zodat Jezus kan komen. Hij zal mensen vertellen dat ze
gered kunnen worden en dat God zoveel van ons houdt dat hij de dingen die wij fout hebben gedaan, wil
vergeven.’
Samen praten
• Hoe dachten de mensen dat het kindje zou gaan heten en waarom?
• Wat kon Zacharias weer nadat hij gezegd had dat het kindje Johannes zal heten?
• Voor wie maakt Johannes de weg klaar?
Samen doen
Print de kleurplaat uit van de geboorte van Johannes, kleur hem in en hang op een mooi plekje in de
kamer.

woensdag 21 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor de ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

donderdag 22 december
Samen zingen
Luister en zing samen het lied: Als je veel van iemand houdt.
Dit kan via spotify of via YouTube: https://youtu.
be/7vBNsoqeSLs?list=PLmUUs9U2cO3mEnL4dnXir2lhD5GCT8dM3
Samen praten
• Wat is het grootste geschenk/cadeau wat jij ooit hebt gekregen?
• Wat is het grootste geschenk/cadeau dat jij kan geven?
• Leg jij jouw leven in Gods hand, hoe doe je dat?
• Dank God samen voor Jezus als geschenk voor ons.
Samen doen
Knutselen: een ster
De wijzen volgden de ster en toen kwamen ze bij baby Jezus uit. We gaan een ster knutselen die je ook
kunt ophangen in de boom.
Materialen:
- 5 ijslollystokjes
- lijm
- verf
- kwasten
- eventueel decoratie - touw
1. Lijm de stokjes aan elkaar vast zodat je een ster krijgt, zie ook de afbeelding.
2. Verf de ster in de kleuren die jij mooi vindt. Laat het drogen.
3. Versier eventueel de ster.
4. Maak een touwtje vast aan de ster en nu kun je deze ophangen. Bijvoorbeeld in de kerstboom.

vrijdag 23 december
Samen Bijbelverhaal lezen
Op weg naar Bethlehem (Lucas 2: 1 - 5)
Keizer Augustus is de baas over het Romeinse rijk. Augustus is een heel belangrijke keizer. Hij regeert
over heel veel landen en over heel veel mensen. Hoeveel mensen? Dat wil hij eigenlijk wel eens weten.
Daarom heeft hij een plan bedacht. Iedereen moet geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan
komt. Jozef hoort het bevel van de koning, zij zullen op reis moeten. Jozef en Maria moeten op reis
naar Bethlehem. Jozef komt uit de familie van David en David komt uit Bethlehem. Maar dat is wel 100
kilometer ver. Daar doe je met de auto meer dan een uur over, maar ja dat hadden ze vroeger niet. Jozef
en Maria hebben helemaal geen auto. Ze moeten alles lopend doen. Voor Maria zou het een zware reis
worden, want haar buik is al best dik geworden. Ze hebben wel een ezel dus kan Maria op de ezel zitten
en Jozef loopt er naast. De baby moet bijna geboren worden. Maria is snel moe, ook deze reis maakt
haar erg moe. Misschien is ze ook wel een beetje bang. Het is ook zo ver weg van huis. Als Jozef en Maria
na die hele lange reis eindelijk in Bethlehem aankomen, gaan ze op zoek naar een herberg. Dat is een
soort hotel. Ze kloppen bij de eerste herberg aan en vragen: ‘Kunnen wij hier slapen vannacht?’ ‘Nee,’ zei
de herbergier. ‘Alle bedden zijn bezet.’ Zo gaan ze alle herbergen langs die ze maar kunnen vinden, maar
er is nergens meer plek. Tot ze bij en herberg aankloppen en vragen of ze er kunnen slapen. Weer zei de
herbergier: nee, ik heb geen plek. Teleurgesteld willen Jozef en Maria weer verder gaan. Ze zijn zo moe en
uitgeput. Ze kunnen niet meer. Dan zegt de herbergier ineens: ‘Ik heb nog wel een plekje in de stal hier
achter.’ ‘Dank u wel! Zeggen Jozef en Maria opgelucht. Wat zijn ze blij. Als ze bij de stal aankomen, is het
wel wat anders dan waar ze op gehoopt hadden. Ze zitten op wat hooi en het is erg koud in de stal. Het
kindje kan nu elk moment geboren worden.
Samen praten
• Weet je wat een herberg is?
• Hoelang denk je dat Jozef en Maria er over gedaan hebben om van Nazareth naar Bethlehem te reizen?
• Waarom zaten de herbergen allemaal vol denk je?
Samen doen
Speel samen kerstganzenbord

zaterdag 24 december
Samen krassen
Pak allemaal je eigen kraskaart. Kras een rondje open of stempel een rondje. Vertel aan elkaar wat er op
je rondje staat en bedenk met elkaar hoe jij dit vandaag kan uitvoeren. Je hoeft dit niet alleen te doen, je
mag het ook samen met iemand doen.
Samen praten
• Vertel aan elkaar wat je ervaring was met het uitvoeren van je ‘opdracht’ van je kraskaart.
• Hoe vond je het om iets voor iemand anders ander te doen?
Samen doen
Bid samen voor de persoon voor wie jullie vandaag iets hebben gedaan. Vertel allemaal aan God wat je
hebt gedaan en wat je hiervan vond. Dank God dat hij heel veel van jou/jullie houdt en ook van degene
voor wie jij/jullie iets hebt/hebben gedaan. Je mag alles aan God vertellen. Je gebed mag je ook tekenen
of opschrijven. Dit mag je doen op de manier zoals die bij jou past.

zondag 25 december
Yes! Het is kerstfeest!!!
We hopen dat jullie een hele leuke, gezellige en leerzame adventsperiode hebben gehad als gezin.
Samen kijken
Vandaag hebben we twee kerstdiensten online:
9.00 uur met Ollie en Sophie
11.00 uur kerstdienst bij Mozaiek0318
Ook zijn er fysieke kerstdiensten bij Mozaiekgemeentes. Kijk hiervoor op de website voor locaties en
tijden.
We wensen jullie hele mooie, gezellige en liefdevolle kerstdagen toe!
Lieve groetjes,
Ollie en Sophie
Ps: Wil je ervaringen delen van afgelopen periode of heb je tips voor een volgende keer, laat het ons
weten: kids@mozaiek0318.nl. Bedankt!

