
ADVENTSBOEKJE

VOO R H ET HELE GEZIN



Lieve kids,

Nog een paar weken en dan vieren we het kerstfeest! Heb jij er ook al zo’n zin in? Dan hebben 
we goed nieuws, want eigenlijk begint het feest op zondag 5 december al; dan start namelijk 
ons adventsproject! In dit boekje vind je allemaal leuke ideeën om de komende weken te 
doen: verhalen, spelletjes, kleurplaten, opdrachten, liedjes en nog veel meer.

Het adventsproject is niet alleen voor jullie, maar voor je hele gezin! Voor alle kinderen, maar 
ook voor de grote mensen… iedereen die bij jou in huis woont kan gezellig meedoen.
Let op: voor sommige dagen is het handig als je even wat spulletjes klaarlegt of iets uitprint. 
Let op de dikgedrukte woorden, daaraan zie je wat je nodig hebt. Als je alles van tevoren 
verzameld hebt, dan kun je daarna lekker genieten van de activiteiten.

We hopen dat jullie een mooie en gezellige adventstijd hebben! 

Gods zegen voor jou en je gezin.

Liefs,
De kinderwerkers van Mozaiek0318

PS: Als je wilt reageren op dit adventsproject of een leuke foto wilt sturen van iets wat je 
tijdens deze periode hebt gemaakt, stuur dan een mailtje naar Kids@mozaiek0318.nl

ADVENTSBOEKJE



Bronnenlijst: 
Kleuteridee.nl - afbeeldingen bij de verhalen
Kleurplaat – www.kleurversjes.nl
Knutsel engel – www.gelovenisleuk.nl
Recept – https://kidshoekje.nl/recipe/kerstkoekjes/ 
Knutsel huisjes – https://www.christmaholic.nl/2021/10/31/gingerbread-gift-bags/
Kwartet - https://lerenmetanitaensuzanne.blogspot.com/2020/09/kwartet-template.html
Kleurplaten - @dutchdana – instagram



Dit ben ik – Deze week denken we na over hoe prachtig God jou heeft gemaakt en wat jou uniek 
maakt 

S A M E N  K I J K E N

Filmpje voor de kinderen van groep 1 t/m 4
Ga naar www.olieensophie.nl. 
Hier vind je de kinderdienst van Ollie en Sophie die bij zondag 5 december hoort.
In deze kinderdienst gaan Ollie en Sophie van start met het adventsproject… Kijk snel wat ze gaan 
doen!

Filmpje voor de kinderen vanaf groep 5:
We beginnen vandaag met het Adventsproject. Advent betekent dat je ergens naar uitkijkt. Voor jul-
lie als bovenbouwers is de opdracht om naar het lied ‘wat is jouw droom?’ Te luisteren. Misschien 
ken je het nog van de Kinderboekenweek? Heb je een droom? Misschien denk je, wat heeft dit nu 
met advent te maken? Eigenlijk best veel, we kijken met advent uit naar de komst van Jezus. Jezus 
houdt zoveel van jou! God heeft jou zo mooi gemaakt. Jij hebt zoveel talent in je. Het is mooi om 
ook uit te kijken, of na te denken, of te DROMEN, over jouw talent en wat je ermee kunt doen.
Veel luister plezier dus! En… zing en dans lekker mee hè, als dat jouw talent is ;-)

Link lied ‘Wat is jouw droom?’
https://youtube.com/watch?v=G31xGuZnDL8&feature=share

S A M E N  P R A T E N

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
- Ollie denkt dat Sophie de kaarsjes aansteekt vanwege een verjaardag. Weet jij wanneer je jarig 
bent?
- Weet jij ook op welke datum we de verjaardag van Jezus vieren? (Tip: kijk op je advenstslinger)
- Kun jij ook een ‘dit ben ik – koffer’ maken? Als je geen koffer hebt, dan kun je natuurlijk ook een 
wasmand of doos vullen met spulletjes. Is het gelukt? Dan kun je jezelf presenteren aan je gezinsle-
den.

Voor de kinderen vanaf groep 5:
- Wat vind je van het lied, wat spreekt je aan?
- Heb jij een droom? Vertel er iets over aan elkaar.

zondag 5 december



zondag 5 december
S A M E N  D O E N

Knutselen: adventsslinger

1. Zorg dat je de adventsslinger, schaar, lijm, een wasknijper en een stuk touw/draad klaar hebt 
liggen. De adventsslinger kun je vinden op ollieensophie.nl/advent2021
2. Knip de vlaggetjes uit
3. Maak een gaatje met je schaar op de plek van de twee rondjes
4. Rijg de vlaggetjes aan een touwtje (let op de juiste volgorde)
5. Kleur onderstaande ster met kids logo in.
6. Knip nu de ster met het kids-logo uit en plak deze op een wasknijper 
6. Je bent nu klaar om de slinger op te hangen
7. Elke dag kun je de wasknijper met het kids-logo verplaatsen zodat je weet dat je weer een dag 
dichterbij het kerstfeest bent gekomen…



S A M E N  L E Z E N

Bijbelverhaal: 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 waren 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 gebe-
den. Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Zijn geboorte zal veel men-
sen 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 waren. 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 krij-
gen!’

MAANDAG 6 DECEMBER



S A M E N  P R A T E N

- 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?

S A M E N  D O E N

Spel: uitbeelden Zacharias kon ook niet meer praten en moest uitbeelden. Dat gaan we ook 
doen… Vouw een A4 papier in 10 vakken Knip deze vakken uit met een schaar. Schrijf er met een 
stift/pen in: bidden, ruiken, zingen, schrikken, blij, verdrietig, baby, boos, luisteren, bellen. Beeld 
om de beurt uit wat op het kaartje staat. Lukt het jullie om alles goed uit te beelden en te raden?

MAANDAG 6 DECEMBER



S  A M E N  Z I N G E N

https://www.youtube.com/watch?v=vOoiJr4ye_4

Liedje ‘Heer U kent mij als geen ander’ 

DINSDAG 7 DECEMBER

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent 
Heer
daar snap ik dus echt niks van
’t is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen



S A M E N  P R A T E N

- Wat spreekt je aan in dit lied?
- Hoe vind je het dat er iemand is die je helemaal kent?
- Is er iemand die jij ook heel goed kent?

S A M E N  D O E N

Samen knutselen
De tekst van dit liedje lijkt op de tekst uit Psalm 139. Lees de psalm met elkaar. Welke zin vind jij 
het allermooist? Kun je deze op een hele mooie manier ergens opschrijven? Bijvoorbeeld op een 
groot papier en vervolgens ophangen op de deur van de koelkast. Of met raamstiften op een 
spiegel in de badkamer, zodat je deze elke dag kunt lezen.

Speel het spelletje ‘wie of wat ben ik’. 
We gaan een spel spelen. Misschien heb je het spel ‘wie of wat ben ik?’ In huis. Kies anders voor 
post-its. Schrijf met een pen op verschillende post-it dingen, dieren of mensen (bijvoorbeeld 
huis, hond, pappa, druif). Verklap nog niet wat je hebt opgeschreven. (Je kunt ook een kroon van 
papier maken, waar je woorden op kunt schrijven…) 

Als iedereen een woord op de post-it heeft bedacht, wordt op ieder voorhoofd een post-it geplakt. 
Let op, degene die een blaadje op z’n hoofd krijgt geplakt, mag zelf niet zien wat erop staat. 
Iedereen een post-it op het voorhoofd? Dat zal er heel grappig uitzien! Het spel kan beginnen. Door 
vragen te stellen aan elkaar gaat ieder van jullie erachter komen wat je op je voorhoofd hebt staan. 
Veel plezier!

DINSDAG 7 DECEMBER



S A M E N  K I J K E N

Niemand is zoals jij
https://www.youtube.com/watch?v=jMH_RUcf-wA

S A M E N  P R A T E N 

- Wat maakt jou uniek?
- Waar ben jij goed in, waar zou je een ster voor krijgen, zoals bij de Nerflanders?
- Waar ben je niet zo goed in en zou je een stip voor krijgen?
- Zou jij graag bij Eli op bezoek willen gaan?

S A M E N  D O E N

Maak de kleurplaat op de volgende bladzijde.

Kun jij een rap maken over jezelf? Een rap waarin je vertelt waarom jij uniek bent, wat jij goed 
kunt, wat je lekker vindt, waar je om moet lachen… Als je de smaak te pakken hebt kun je aan de 
slag met een rap over je gezinsleden. Vertel hun waarom je van hen houdt of wat je zo leuk vindt 
om met hen te doen. Neem de rap op met een mobiele telefoon of schrijf deze met vrolijke 
kleurstiften op een papier.

Als een van de kinderen in het gezin wel eens met Eli wil praten, kan dat ook gedaan worden bij 
dit onderdeel ‘samendoen’. Maak tijd om stil te worden en je voor te stellen dat je bij Eli in de 
werkplaats bent. Wat voel je, als je zo dicht bij Hem bent? Wat zou Hij tegen je zeggen? Hoe zou 
Hij naar je kijken? Misschien wil je Hem zelf iets vragen? Het is mooi om dat wat je merkte, hoorde, 
zag, voelde en hebt gevraagd op te schrijven of te tekenen als herinnering van je moment bij Eli. 
Misschien heb je een schriftje waar je het kan opschrijven of tekenen zodat je het netjes kunt 
bewaren.

 

Woensdag 8 december





SAMEN  ZINGEN

https://www.youtube.com/watch?v=4Y5GL0ZWYYY

‘God kent jou veel beter’ Kinderopwekking 130

 
Er is iemand die jou
heel goed kent
of je nou acht of
achtentachtig bent.
Van achteren, van voren,
van top tot teen,
de binnenkant, de buitenkant,
Hij kijkt er dwars doorheen.
Als je ’s morgens
in de spiegel kijkt
en met je handen
door je haren strijkt,
dan mag je zeker weten
dat Hij van je houdt.
Hij vindt jou nog zo veel
kostbaarder dan goud.

donderdag 9 december

Refrein:
God kent jou veel beter,
beter dan de rest,
elke millimeter,
Hij kent jou het best.
Want alles is voor Hem bekend,
ja, Hij weet wie je bent.

Er is iemand die jou
heel goed kent,
het maakt niet uit of je
een vreemde vogel bent,
want al die mooie veren
dat is maar buitenkant,
dat God weet wat je denkt en
voelt, gaat boven m’n verstand.
Als je ’s morgens
in de spiegel kijkt
en met je handen
door je haren strijkt,
dan mag je zeker weten dat
Hij van je houdt.
Hij vindt jou nog
kostbaarder dan goud.



S A M E N  P R A T E N

- Wat vind je mooi aan jezelf?
- Wat vind God mooi van jou? – vraag het Hem maar!

S A M E N  D O E N
 
Ga aan de slag met een dankpot. 
Zoek of maak een pot of doosje, die je als dankpot kan gebruiken. Zie het voorbeeld op de foto’s. 
Je kan het potje versieren als je wilt.
Schrijf op kleine briefjes waar je dankbaar voor bent, waarvoor je God kunt danken. Je kan het 
ook tekenen. Dit kan van alles zijn, niks is gek. Hoeveel briefjes je maakt, mag je zelf weten. Je mag 
er later ook altijd meer bij doen. Laat het aan elkaar horen/zien waar je dankbaar voor bent. Tof 
om van elkaar te horen, zo kan je zien waar God allemaal voor zorgt en wat Hij aan ons geeft! 

donderdag 9 december



S A M E N  L E Z E N

Bijbelverhaal: Engel Gabriël komt bij Maria (Lucas 1 26:38) In Nazareth woont Maria, zij gaat trou-
wen 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.

vrijdag 10 december



S A M E N  P R A T E N

- Hoe reageert Maria? 
- Waarom kiest God voor een gewoon meisje? 
- Bid samen. 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.

S A M E N  D O E N

Knutsel van een engel 

Nodig: 
• Papieren beker
• Witte verf (om beker te schilderen)
• Waxinelichtje op batterij 
• Werkbladen engel 
• Verfkwast
• Evt glitters
• (Evt verf schort)
•  Lijm
• Prikstokje, bijv. satéprikker 
• Spijker of naald 
• Piepschuim bolletje 
• Wol
• Stiften

Engel maken: 
1. Print de bladen uit (zie volgende pagina’s)
2. Kies welke onderdelen je van de engel wilt gebruiken
3. Kleur ze in 
4. Verf het bekertje wit 
5. Plak de vleugels achter op de beker
6. Vouw de armen dubbel en lijm ze op elkaar 
7. Plak ze links en rechts met de duimen omhoog
8. Vouw het hoofd dubbel, doe er een prikstokje tussen en lijm het op elkaar 
9. Je kunt met een naald of spijker in het bekertje een gaatje maken, in het midden van het beker-
tje. Vraag anders een volwassene in je gezin om hulp. Steen daardoorheen de prikstok. 
10. Doe het piepschuimbolletje op het stokje, met wol kan je haren maken en met stift kan je het 
gezichtje tekenen op het bolletje.
11. Pak je waxinelichtje op batterij en zet hem onder het bekertje in de vensterbank of een mooie 
plek in huis of je kamer. Zet het lampje aan en je hebt een mooie engel die het licht in de wereld 
brengt!

vrijdag 10 december









S A M E N  Z I N G E N

Lied ‘Van top tot teen’
https://www.youtube.com/watch?v=8Zy83jXfUK8

 
God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft mij gevormd in m’n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen!
 

S A M E N  P R A T E N

Vragen voor de kinderen van groep 1-4
- Hoe vind je het dat God jou helemaal kent van top tot teen?
- Is er iemand die jij ook zo goed kent?

Vragen voor de kinderen vanaf groep 5
- Wat vind je ervan dat God je zo goed kent?
- Ken je iemand die ook heel veel van je weet? 
- Hoe voelt dat, wat vind je daarvan?
- Is er iets waarvan je eigenlijk niet wilt dat iemand het weet, bijv. een geheim? 

zaterdag 11 december



- Zou dit veilig bij God zijn, denk je? Waarom wel of niet?

Lees deze tekst er nog maar eens bij, uit psalm 139: 1-5, vers 10, vers 23 en 24. God kent alles 
van ons, Hij heeft jou gemaakt en is ongelofelijk trots op jou. Hij is super blij met jou. Dat staat in 
Zefanja 3:17, Hij is verheugd over jou en zingt over jou! Hij zwijgt over wat je verkeerd doet en 
juicht van blijdschap over jou! (Basic Bijbel vertaling)

S A M E N  D O E N

Vandaag gaan we wat lekkers maken, gezellig!
Check even met elkaar of je de benodigdheden in huis hebt. En daarna, aan de slag!

Link: https://kidshoekje.nl/recipe/kerstkoekjes/

Benodigdheden:
• Oven
• Bakplaat en bakpapier 
• Kom
• Mixer
• Boter
• Suiker 
• Ei
• Vanille
• Bloem
• Plasticfolie 
• Koelkast
• Deegroller 
• Kerst vormpjes 
• Spatel
• Portie geduld ;-)

Aan de slag:
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe bakpapier op de bakplaat.
2. Mix in een kom de boter en suiker tot een kruimig mengsel. Voeg het ei en de vanille toe en mix 
het er doorheen.
3. Voeg de bloem beetje bij beetje toe aan de suiker, tot je een goed gemengd deeg hebt. 
Maak van het deeg een deegbal. Wikkel de deegbal in plastic folie men leg het deeg minimaal 30 
minuten in de koelkast. Wil je het deeg later gebruiken of maar de helft gebruiken? Leg het dan in 
de vriezer.

zaterdag 11 december



4. Bestrooi je werkblad en deegrollen met een beetje bloem.
Leg het deeg op het werkblad en rol het uit tot 5 mm dikte.
5. Je mag de koekjes gaan uitsteken met je kerstvormpjes. Doe aan je vormpjes wat bloem, zodat 
het deeg niet blijft plakken.
Haal je koekjes van het aanrecht met een spatel en leg ze op het bakpapier.
Zelfs het restje deeg wat misschien overblijft kan je nog een keer gebruiken. Maak er een bol van, 
rol het nog eens uit met je deegroller, doe daaraan opnieuw een beetje bloem) en gebruik en maak 
nog een gewenste vorm.
6. Zet de bakplaat in de oven. Bak 10-12 minuten totdat de koekjes goudbruin zijn.
Laat de koekjes goed afkoelen voordat je ze gaat versieren.
7.Je kan versieren met wat je in huis hebt (chocola, decoratiestiften, met glazuur van poedersuiker 
en water). Of plak er wat lekkers op.
8. Leg het op een mooie schaal en smullen maar met elkaar!

zaterdag 11 december



Dit is mijn gezin– Deze week staan we stil bij de mensen die samen met ons in een huis wonen, 
samen met hen vormen we een gezin. God heeft ons aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen, 
van elkaar te leren en veel plezier te maken.

S A M E N  K I J K E N

Filmpje voor de kinderen van groep 1 t/m 4
Ga naar www.olieensophie.nl. Hier vind je de kinderdienst van Ollie en Sophie die bij zondag 12 
december hoort.
Deze week gaan we nadenken over ons gezin. Met wie woon jij samen in een huis? En met wie 
vormen Ollie en Sophie een gezin? Kijk maar, dan komt je er achter…

Filmpje voor de kinderen vanaf groep 5:
We hebben op deze aarde een gezin; dat zijn de mensen met wie we samen in een huis wonen. 
Maar daarnaast hebben we ook een Vader in de hemel die voor ons zorgt. Dat is onze God! Hij vindt 
het fijn als we dichtbij Hem leven. Jezus heeft hier een verhaal over verteld, lees maar in Lucas 15 
in vers 11 tot en met 32. 

Jezus vertelt met dit verhaal dat wij, de kinderen van God, soms eigenwijs zijn. Dan willen we bij 
Hem weglopen en dan volgen we ons eigen plan. Maar ons leven ziet er fijner uit als we dichtbij 
God onze Vader leven. Dat zie je ook in dit filmpje…

https://www.youtube.com/watch?v=ekA7A2DD8qU

S A M E N  P R A T E N

Vragen voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
- Hoeveel mensen wonen er samen met jou in jouw huis?
- Wat vind je het leukst aan de mensen uit jouw gezin? Vertel het ze maar (bijvoorbeeld ‘mamma, je 
ziet er zo mooi uit’ of ‘ik vind het altijd zo gezellig om samen met jou in de speeltuin te spelen’)

Vragen voor de kinderen vanaf groep 5:
- Wist je al dat God je Vader in de hemel is? Wat maakt Hem anders dan Vaders op de aarde?
- Ben jij ook wel eens zo boos dat je geen zin meer hebt om thuis te blijven en het liefst weg wilt 
lopen? Wat kun je dan het beste doen? 

zondag 12 december



- Elk gezin is anders. Wat is een kenmerk voor jouw gezin? Wat doen jullie vaak? Of waar genieten 
jullie van? Bijvoorbeeld: in ons gezin eten we elke vrijdag pizza, in ons gezin doen we vaak 
spelletjes, in ons gezin vinden we het fijn om andere mensen te helpen, …

S A M E N  D O E N

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 – tekenen:
Maak een tekening van jouw gezin! Pak een leeg A4tje en wat stiften of potloden en ga lekker 
aan de slag! Teken alle mensen, maar ook de dieren die bij jullie wonen. Lukt het je al om alle 
namen te schrijven? Wie heeft er een bril? Vergeet deze niet te tekenen… Is er ook iemand met een 
baard of met een paardenstaart? Kijk goed voordat je aan de slag gaat! Oh… en welke kleur ogen 
hebben ze? Als de tekening klaar is kun je ‘m misschien een mooie plek geven zodat iedereen er de 
komende tijd naar kan kijken!

Voor de kinderen vanaf groep 5 - knutselen:
Knip twee hoeken van een papier(en zak) zodat je een dak krijgt. Versier de voorkant met 
een witte stift. Maak dakpannen, ramen, een deur, gordijnen, een vaas met bloemen op de 
vensterbank, bakstenen, enzovoorts.
Je kunt er voor kiezen om een tekst toe te voegen die jouw gezin kenmerkt, bijvoorbeeld ‘bij ons 
thuis is het altijd gezellig’ of ‘in ons gezin houden we van elkaar’. Op internet staan allerlei ideeën 
hoe je een tekst op een speciale manier kunt opschrijven, bijvoorbeeld door te handletteren. 
Maak er iets moois van!

https://www.christmaholic.nl/2021/10/31/gingerbread-gift-bags/
 

zondag 12 december



S A M E N  L E Z E N

Bijbelverhaal: Maria bij Elisabeth (Lucas 1: 39 - 56 ) 

Snel nadat Maria het goede nieuws gehoord heeft, gaat ze op weg naar Judea. Daar wonen Za-
charias en Elisabeth. Als Maria binnen komt, 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.

MAANDAG 13 DECEMBER



S A M E N  P R A T E N

- Maria en Elisabeth vinden het fijn om samen te praten. Is er iemand uit jouw gezin waar jij graag 
mee praat?
- Hebben jullie het dan alleen over leuke dingen of kunnen jullie ook over verdrietige dingen 
praten?
- Weet je dat God, onze Vader in de hemel, het ook fijn vindt als we met Hem praten? Is er iets wat 
je op dit moment tegen Hem wilt zeggen?

S A M E N   D O E N

Samen zingen/muziek maken:

Maria vertelt aan Elisabeth dat ze God wil eren! De woorden die ze hiervoor gebruikt kun je ook 
zingen om God te loven en te prijzen! Waar ben jij God dankbaar voor? Waar wil jij Hem voor eren? 
Gebruik je eigen woorden in een lied voor Hem! Misschien heb je thuis een muziekinstrument? 
Pak die er dan bij, of pak wat stiften en trommel op de tafel… Speel en zing voor God! 
 

MAANDAG 13 DECEMBER



S A M E N  Z I N G E N

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk

Liedje ‘Iedereen is anders’

 Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido! 

Je bent misschien wat eigenzinnig
Alleen jouw manier is goed
Maar je moet goed begrijpen
Dat iemand anders het anders doet!
Want, ...

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij

Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

God heeft ieder mens geschapen
Bijzonder en heel speciaal
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal!

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

 
 

DINSDAG 14 DECEMBER



DINSDAG 14 DECEMBER
S A M E N   P R A T E N 

- Stel je eens voor dat alle mensen in jou huis precies hetzelfde waren als jij. Wat zou je dan missen? 
- Wie maakt er thuis de beste grappen? Wie kan er het lekkerst koken? Wie bedenkt de leukste 
plannen? Wie zingt er het hardst onder de douche? Wie …? Bedenk om de beurt een leuke vraag 
en praat hier met elkaar over…

S A M E N  D O E N

Maak een kwartetspel. Gebruik het format van de volgende pagina en schrijft met een pen/stift 
de naam van je gezinsleden op en bedenk per persoon 4 grappige weetjes waar je een tekening bij 
kunt maken. Bijvoorbeeld: het lievelingseten, de leeftijd, de hobby’s, de karaktereigenschappen of 
een leuke anekdote (bijvoorbeeld: je broer schrok tijdens de vakantie van het geloei van een koe of 
je moeder moest een keer zo hard lachen dat haar hoofd helemaal rood werd). Je kunt er ook voor 
kiezen om het kwartet nog uit te breiden met kaartjes over jullie huis, over jullie huisdieren of door 
ook kaartjes te maken met jullie buren erop. 

Daarna kun je het spel met elkaar spelen. Heel veel plezier!



Bron: https://lerenmetanitaensuzanne.blogspot.com/2020/09/kwartet-template.html



S A M E N  K I J K E N

Kijk met elkaar naar dit filmpje…

https://www.youtube.com/watch?v=6PH88aAL7hU

S A M E N  P R A T E N 

- In het filmpje zie je iets wat elk jaar hetzelfde is in het gezin. Dat noem je een traditie. Hebben 
jullie ook tradities? Als het antwoord op deze vraag ‘nee’ is, kun je misschien samen een nieuwe 
traditie beginnen.
- Wat is jouw favoriete kerstliedje? Kun je daar samen op dansen?
- Pappa’s en mamma’s, zijn er dingen die jullie vroeger als kind altijd in je eigen gezin deden en nu 
nog steeds in je gezin doen? Dit kunnen gebruiken rondom kerst zijn, maar ook andere tradities. 
Vertel hierover…

S A M E N D O E N

Kerstkaarten maken

Wat is het fijn om in een gezin te wonen met andere mensen! Je kunt met elkaar praten, samen 
plezier maken, samen bidden, van elkaar leren… Helaas zijn er ook mensen die alleen zijn. Ken 
je iemand bij jou in de straat die alleen woont? Of een collega van één van je ouders? Of een opa 
of oma? Laat in deze adventstijd merken dat je hen niet vergeet! Knutsel met elkaar een mooie 
kerstkaart, schrijf er iets liefs op en breng deze langs of stop ‘m in de brievenbus.

Tip: je kunt deze persoon ook uitnodigen voor het kerstdiner of om een kopje koffie te komen 
drinken tijdens de kerstvakantie!

WOENSDAG 15 DECEMBER



S A M E N  Z I N G E N

https://www.youtube.com/watch?v=OoKV16NCamY

‘Een grote familie’ 

 Ik ben geboren in een gezin, dat is m’n plek, hier is m’n huis 
van de wieg tot aan het graf, hoor ik erbij, zijn zij m’n thuis 
En tja, je kiest elkaar niet uit, je moet het samen zien te doen 
Dus sla die handen in elkaar en geef mekaar een dikke zoen
 
Want we zijn een Grote familie - zing - whoooooo 
Om elkaar te plagen, maar ook te dienen - whooo 
Wat er ook gebeurt, we blijven zingen - who-o 
Dwars door de nare en blije dingen - whoooo 

Er zijn heus van die momenten da’k alleen zou willen zijn 
toch gaat er niks boven een tafel met de mensen van wie ik hou 
Ze steunen mij door dik en dun en hun liefde maakt me vrij 
Om te worden wie ik diep van binnen echt zou willen zijn 

Want we zijn een Grote familie - zing - whoooooo 
Om elkaar te plagen, maar ook te dienen - whooo 
Wat er ook gebeurt, we blijven zingen - who-o 
Dwars door de nare en blije dingen - whoooo 
Als jij nou geen familie hebt - of ze zijn veel te v
er weg 
Schuif dan maar aan want aan de tafel is er altijd nog wel plek 
Hier is een schouder om op te huilen en een bedje op de bank 
Maar als je gaat zeuren plakken we je net zo goed ACHTER HET BEHANG!

Want we zijn een Grote familie - zing - whoooooo 
Om elkaar te plagen, maar ook te dienen - whooo 
Wat er ook gebeurt, we blijven zingen - who-o 
Dwars door de nare en blije dingen - whoooo 

Want we zijn een Grote familie - zing - whoooooo 
Om elkaar te plagen, maar ook te dienen - whooo 
Wat er ook gebeurt, we blijven zingen - who-o 
Dwars door de nare en blije dingen - whoooo 

DONDERDAG 16 DECEMBER



DONDERDAG 16 DECEMBER

S A M E N  P R A T E N

- In het liedje wordt er gezongen over elkaar dienen. Wat betekent dit? 
- Welke nare dingen zijn er in jouw gezin gebeurd?
- Welke blije dingen zijn er in jouw gezin gebeurd? 

S A M E N  D O E N

De meeste mensen vinden het leuk om hun huis of tuin gezellig te versieren in deze december-
maand. Omdat het buiten al vroeg donker is hangen veel mensen lichtjes op. Ga deze week eens 
een keer met je gezin een rondje door de wijk lopen als het buiten donker is. Geniet van alle licht-
jes en de gezelligheid met elkaar! Als je nog kerstkaarten rond wilt brengen bij klasgenoten kun je 
dat misschien meteen combineren… 

Tip: De volwassen mensen kunnen dit gezinsmoment nóg feestelijker maken, door iets lekkers 
klaar te zetten voor als jullie terugkomen…  



S A M E N  L E Z E N

Bijbelverhaal: 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. 

VRIJDAG 17 DECEMBER



S A M E N  P R A T E N

- Het leven van Jozef is niet altijd makkelijk. Welke dingen vind jij moeilijk om mee om te gaan? 
- De naam van Jezus (Immanuël) betekent God is bij ons. Merk jij dat God bij je is? 

S A M E N  D O E N

Jezus heeft niet alleen de naam Immanuël, maar Hij heeft nog meer namen. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
Jozef wilde Maria graag helpen. Kun jij iets bedenken waar jij iemand uit je gezin vandaag bij kunt 
helpen? Kamer opruimen, eten koken, boodschappen doen, oud papier in de kliko… er is genoeg 
te bedenken! Door dingen samen te doen houd je als gezin tijd over voor leuke dingen, zoals een 
spelletje of samen een mooie kerstfilm kijken… Succes!

Voor de kinderen vanaf groep 5:
Kun jij een woordzoeker maken waar een aantal namen van Jezus in terugkomen? Kies iemand 
uit je gezin die de woordzoeker daarna mag oplossen… En maak het niet te makkelijk: de namen 
kunnen ook van achter naar voren of schuin in de woordzoeker worden gezet.
 

VRIJDAG 17 DECEMBER



S A M E N   Z I N G E N

https://www.youtube.com/watch?v=nuPqD-npCt8

‘Superveel’ 

 De bass klinkt goed
Echt zoals het moet
Jij kijkt en luistert: supercool!
Doe met ons mee en jump nu uit die stoel
Je hoeft niet stil te staan
Het is nu showtime
Zijn liefde steekt je aan
Het gaat vanzelf
Dus laat je nu maar helemaal gaan!

Jij bent niet alleen
Who oh oh
Samen zijn wij één
Who oh oh
Put your hands up
Put your hands up
Spring een meter in de lucht
En make some noise!

Hey, kom erbij
Dit maakt je blij
Dit maakt je happy
Ja, je hoort er helemaal bij
Dus kom nu gauw
Hij vindt je ‘wauw’
Een, twee, drie
God houdt superveel van jou.

We zijn hier bij elkaar
Met beats en scheurgitaar
Dus pak die kans en dans nu mee
Hier bij ons voel jij je weer oke
Want Hij houdt van jou
En altijd is Hij trouw
Ja, so much is zijn love!
Om Zijn grote liefde mag het dak eraf!

ZATERDAG 18 DECEMBER

Jij bent niet alleen
Who oh oh
Samen zijn wij één
Who oh oh
Put your hands up
Put your hands up
Spring een meter in de lucht
En make some noise!

Hey, kom erbij
Dit maakt je blij
Dit maakt je happy
Ja, je hoort er helemaal bij
Dus kom nu gauw
Hij vindt je ‘wauw’
Een, twee, drie
God houdt superveel van jou.

Hey, kom erbij
Dit maakt je blij
Dit maakt je happy
Ja, je hoort er helemaal bij
Dus kom nu gauw
Hij vindt je ‘wauw’
Een, twee, drie
God houdt superveel van jou.

Iedereen zegt: L!
Iedereen zegt: O!
Iedereen zegt: V!
Iedereen zegt: E!

Lalalala
Love is het woord waar je altijd blij van wordt.
YEAH!
Kriebels in je buik
Als je eraan denkt en van Zijn liefde hoort

Ken je dat gevoel?
Ken je dat gevoel dat harten 
vliegen om je oren?
Spring een meter in de lucht
En make some noise!

Hey, kom erbij
Dit maakt je blij
Dit maakt je happy
Ja, je hoort er helemaal bij
Dus kom nu gauw
Hij vindt je ‘wauw’
Een, twee, drie
God houdt superveel van jou.



S A M E N  P R A T E N

- Wat dacht je vader/moeder toen hij/zij jou voor het eerst zag? Misschien ook wel ‘wauw!’. Dat is in 
ieder geval hoe God naar jou kijkt! Hij heeft je prachtig gemaakt! Hij houdt superveel van jou!
- Soms vergeten we dat God van ons houdt, omdat we druk zijn met andere dingen. Daarom is het 
fijn om met elkaar af te spreken hoe je elkaar kunt blijven herinneren. Je kunt elke dag samen in 
de Bijbel lezen, mooie liedjes zingen over God, samen bidden en Hem bedanken voor wie Hij is… 
Maak samen een plan om elke dag tijd te maken voor God.

S A M E N  D O E N

Het is fijn om tijd met God te hebben! En het is fijn om tijd met gezinsleden te hebben! Soms met 
zijn allen, maar ook even lekker met zijn tweeën!

Vraag aan je vader of moeder om een ‘date’: een momentje met z’n tweetjes. Je kunt aan hen 
vragen om een leuke activiteit te verzinnen, maar misschien weet je zelf ook wel wat. Houd je van 
shoppen? Of ga je liever een rondje fietsen? Naar een speeltuin of de bioscoop? Jullie kunnen vast 
samen iets gezelligs bedenken! Het kan iets zijn wat geld kost, maar dat hoeft helemaal niet… Even 
lekker samen de natuur in kan ook superleuk zijn! Of samen iets lekkers bakken voor de rest van 
het gezin. Plan direct een moment in de agenda! Lukt dit nog in 2021?

ZATERDAG 18 DECEMBER



Dit is mijn familie – Naast je eigen gezin zijn er nog meer familieleden: opa;s, oma’s, ooms, tantes, 
nichtjes, neefjes… ze horen allemaal bij jou! Deze week ga je nadenken over jouw familie en over 
de familie van Jezus.

S A M E N  K I J K E N

Filmpje voor de kinderen van groep 1 t/m 4
Ga naar www.olieensophie.nl. Hier vind je de kinderdienst van Ollie en Sophie die bij zondag 19 
december hoort.
In deze kinderdienst gaan Ollie en Sophie het hebben over ‘Wie is mijn familie?’ Verder
houden we het nog even geheim…

Filmpje voor de kinderen vanaf groep 5:
Kerst met de zandtovenaar…
https://www.youtube.com/watch?v=_Oxw364Vzjw

S A M E N  P R A T E N

Vragen voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
- Wie is allemaal jouw familie?
- Wie zie je vaak? Wie minder vaak? Hoe komt dit?
- Gelooft iedereen in God? Hoe vind je dat?

Vragen voor de kinderen vanaf groep 5:
- Welk liedje vind je mooi in deze film? En waarom?
- Bij minuut 14 wordt er een lied gezongen. Heb jij het ook wel eens zwaar of vind je wel eens iets 
moeilijk? Wat doe je dan?
- Wat vind jij het mooiste met Kerst?

S A M E N  D O E N

Kalender maken
Elk jaar vieren we de verjaardag van Jezus. Je zult nog wel meer verjaardagen vieren in de familie. 
Soms vergeet je er misschien ook wel eens 1. Daarom gaan we een verjaardagkalender maken. 
Hieronder zie je 2 verschillende kalenders. Je kunt 1 van de 2 kiezen of je combineert ze. Je kunt 
de kleurplaten inkleuren en alle verjaardag opschrijven van de mensen die je kent, zo vergeet je 
geen verjaardag meer! Als je met het hele gezin hiermee aan de slag gaat, kun je de verschillende 
maanden verdelen!

ZONDAG 19 DECEMBER
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S A M E N  L E Z E N

Bijbelverhaal geboorte Johannes (Lucas 1: 57 – 80)

Na een aantal maanden is het zover. Zacharias en Elisabeth hebben er erg lang op moeten wach-
ten, maar 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 bij-
zonder 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.

MAANDAG 20 DECEMBER



S A M E N  P R A T E N

- Wat betekent de naam ‘Johannes’? Dit kun je wel op internet vinden.
- Welk bijzonder plan heeft God met Johannes?
- Weet jij nog mooie namen voor een baby’tje?

S A M E N  D O E N

We gaan nu samen een spelletje doen.  Er zijn veel verschillende namen. Bedenk om de beurt een 
naam voor een kind. Mag een jongens- of een meisjesnaam zijn. Doe het zo: persoon 1 noemt 
een naam, persoon 2 noemt een naam die begint met de letter waarvan de naam van persoon 1 
eindigde. Voorbeeld: Jens – Sarah

MAANDAG 20 DECEMBER



S A M E N  Z I N G E N 

https://www.youtube.com/watch?v=vOoiJr4ye_4

Liedje ‘Het wonder van jou’ van Lee Ann Vermeulen

Iedere dag worden kinderen geboren
Waar ook ter wereld, in elk land
Uit alle volken en alle culturen
Zij zijn geschapen door Gods eigen hand

Het wonder van jou en het wonder van mij
Het wonder van ons allebei
Het wonder van hem en het wonder van haar
Wij zijn familie van elkaar
Wonderlijk maar waar

Kinderen zijn er in allerlei kleuren
Rood, bruin en geel, wit en zwart
God houdt van hen en van al hun verschillen
Zij zijn een spiegel van Gods eigen hart

Het wonder van jou en het wonder van mij
Het wonder van ons allebei
Het wonder van hem en het wonder van haar
Wij zijn familie van elkaar
Wonderlijk maar waar

DINSDAG 21 DECEMBER

Waar je vandaan komt en waar je ook woont
Er gaat geen dag voorbij
Zonder dat Vader God aan je denkt
Hij gaf Zijn Zoon voor jou en voor mij!

Heet je Mireille, of Max of Mimoena
Sam of Soeraya, Ad of An
Kijk om je heen naar je broers en je zussen
Zij maken deel uit van Gods eigen plan!

Het wonder van jou en het wonder van mij
Het wonder van ons allebei
Het wonder van hem en het wonder van haar
Wij zijn familie van elkaar
Wonderlijk maar waar

Het wonder van jou en het wonder van mij
Het wonder van ons allebei
Het wonder van hem en het wonder van haar
Wij zijn familie van elkaar
Wonderlijk maar waar

S A M E N  P R A T E N

- Waarom zijn we allemaal familie van elkaar?
- Waarom zijn wij een spiegel van Gods hart?
- Welke verschillen zie je tussen de mensen die nu bij  je zijn en wat is juist hetzelfde?

S A M E N  D O E N

Even lekker samen kleuren. Je vindt hieronder 2 verschillende kleurplaten
 







S A M E N   K I J K E N

Filmpje voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
Kinderen over God, Jezus en bidden
https://www.youtube.com/watch?v=qTTsuQvWLn8

Filmpje voor de kinderen vanaf groep 5:
God houdt van iedereen, van je familie maar ook zeker: God houdt van jou!
https://www.youtube.com/watch?v=PWd_X4KHGqA&t=7s

S A M E N  P R A T E N 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4:
- Wie is Jezus voor jou? 
- Hoe ziet Jezus er volgens jou uit?
- Waar denk jij dat Jezus nu is?
- Hoe bid jij het liefst?

Voor de kinderen vanaf groep 5:
- Voel jij God (soms) om je heen? Hoe voel je dat?
- Van wie houdt God volgens dit filmpje?
- Welk Bijbeltekst die op het laatst voorbij komen, vind jij het mooist en waarom?

S A M E N  D O E N

We gaan een poster maken waarin je briefjes kunt stoppen waarop gebedspunten staan. Zo kan je 
komende weken samen de gebedspunten bidden. 

Nodig:
- 5 enveloppen
- 1 groot vel papier tussen A3 en A2
- briefjes
- lijm
- stift
- potlood / pen

Doen:
- Schrijf op 4 enveloppen verschillende punten waarvoor je kunt bidden.
- Plak deze enveloppen onderop het grote vel papier.
- Plak boven aan ook een envelop.
- Knip verschillende briefjes van hetzelfde formaat.
- Doe deze briefjes samen met een potlood/pen in de bovenste envelop.
- Zo, nu is je gebedsposter klaar. Nu kun je briefjes schrijven of tekenen waarvoor je wil bidden!!

WOENSDAG 22 DECEMBER



S A M E N    Z I N G E N

https://youtu.be/7vBNsoqeSLs?list=PLmUUs9U2cO3mEnL4dnXir2lhD5GCT8dM3

‘Als je veel van iemand houdt’ van Elly en Rikkert

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

DONDERDAG 23 DECEMBER

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

S A M E N  P R A T E N

- Van wie houd jij veel?
- Wat is het mooiste wat jij weg kan geven?
- Wat is het mooiste wat je zou kunnen krijgen?
- Wat doe je als je jouw leven in de hand van Jezus legt?

S A M E N  D O E N

Een heel mooi geschenk is elkaar complimenten geven. Het is zo fijn om complimenten te geven en te 
krijgen.

Wat moet je doen:
1. Op de volgende pagina’s vind je een werkblad met allemaal complimenten. 
2. Print de complimenten en knip ze uit met een schaar. 
3. Er zitten ook lege kaartjes bij. Hierop kun je zelf een mooi compliment invullen.
4. Leg de complimenten op de tafel neer, bijvoorbeeld na het eten. Kijk tussen de complimenten wel-
ke je bij wie vindt passen. Geef elkaar een compliment, vertel ook waarom deze compliment bij hem/
haar past.
5. De kinderen die nog niet kunnen lezen, mogen zelf een compliment verzinnen en aan de ander 
vertellen.Je kunt dit, als je wilt, vaker doen deze week.

Tip: Heb je geen printer: Je kunt ook zelf kaartjes knippen en alle complimentjes hierop schrijven. 

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet







S A M E N   L E Z E N

Bijbelverhaal: 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. 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 een 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.

VRIJDAG 24 DECEMBER



S A M E N  P R A T E N

- Zou jij een plekje hebben voor Jozef en Maria als ze zouden aankloppen? Waar kunnen ze dan 
slapen?
- Wat zou je hen te eten geven?
- Wat zou jij ervan vinden als je in een stal moet slapen?

S A M E N  D O E N

Keizer Augustus wil weten wie er allemaal wonen in zijn land. De mensen moeten naar de plaats 
toe waar hun familie woont. Weet jij wie allemaal jouw familie is? Maak een stamboom. In een 
stamboom schrijf je steeds op wie de vader en moeder zijn. Bijvoorbeeld van je papa en mama. Je 
kunt deze zo uitgebreid mogelijk maken als je wilt. 

Enkele tips:
- gebruik mooie potloden of stiften en teken van elk persoon het gezicht, een soort pasfoto.
- Plak van elk persoon een foto op.
- Bel opa of oma eens op, zij weten vast meer dan jij alleen.
- Voorbeelden van een stamboom

VRIJDAG 24 DECEMBER



zaterdag 25 DECEMBER

FIJNe KERST!

van ons allemaal!


