
Advent 

Infobrief van de kinderwoorddienst in de Lucaskerk 
Lieve kinderen en ouders, 
 
Het is bijna Adventstijd. Ook dit jaar willen we samen Advent beleven, in de kerk en 
thuis.  
Advent betekent ‘degene die komt’. Zie jij het buiten ook steeds vroeger donker 
worden? Wij gaan in deze donkere tijd van het jaar een klein lichtje aandoen, en nog 
een en nog een, en nog een. De lichtjes helpen ons om te gaan verlangen naar 
‘degene die komt’, het Grootste Licht.  

Weet jij wie Het Grootste Licht is? Emmanuel, God met ons, Jezus, Redder van de 
Wereld. Een andere naam voor Hem is Dageraad.  

In de kerk  
In de kerk plaatsen we een leeg stalletje. Iedere adventszondag zullen we het 
stalletje meer voorbereiden op de komst van het Licht van de Wereld. Bij het 
stalletje zetten we een adventskrans neer. Iedere week maken we iets voor in de 
stal en we steken een extra kaars aan. Zo zie je dat de geboorte van het Licht van 
de Wereld steeds dichterbij komt. Zo zie je dat het tijd is om je voor te bereiden.  

Thuis 
Thuis kun je ook een krans neerzetten, en een lege stal. Vraag maar aan je ouders 
waar in huis jullie een plekje kunnen maken. Je kunt een paars kleedje gebruiken, 
de kleur van de voorbereiding op een groot feest.  

Jouw hart 
Ons hart is eigenlijk net als dat stalletje. We kunnen het voorbereiden op de komst 
van Jezus. Hij is het Licht van de Wereld en het Licht van ons eigen hart. 

Lees verder in de brief wat je allemaal kunt doen om jouw stalletje en je hart voor te 
bereiden op de komst van Gods kindje klein. 

Fijne en gezegende Advent! 
Groetjes van het KWD team  

 
Agenda: 
- zondag 21 november na de mis adventskrans maken 
- zondag 28 november adventskrans zegening 
- 1e advent 28 november – HOOP – we maken de kribbe 
- 2e advent 5 december – VREDE – we maken Jozef 
- 3e advent 12 december – VREUGDE – we maken Maria 
- 4e advent 19 december – LIEFDE – we maken het kindje Jezus 
- 24 december - kerstavond - we leggen het kindje Jezus in de kribbe.  
  vul de kerststal in de kersttijd verder aan. 

Link naar de livestream om vanuit huis mee te vieren: https://www.youtube.com/user/HeiligeMis  

https://www.youtube.com/user/HeiligeMis


Vastenactie Kinderwoorddienst  
Spaar je mee voor Rehema? 
Plaats een leeg jampotje in het midden van je adventskrans als spaarpotje. De 
laatste adventszondag (19 december) mag je je potje meenemen naar de 
kinderwoorddienst. Je mag ook tussendoor muntjes meenemen naar de 
kinderwoorddienst. 
 
Rehema 
Sinds 2015 helpt de kinderwoorddienst een meisje in Tanzania. Zij heet Rehema. 
Rehema kan zo naar school, krijgt gezond eten en iedere week catechese. Ze 
bereidt zich nu voor op examens. Door corona zijn de examens al eens uitgesteld. 
Jij kunt voor haar bidden, tekenen, een kaart schrijven en geld verdienen voor 
Rehema als je bijvoorbeeld klusjes doet. Vraag aan je ouders hoe je dat kunt doen. 
Wij zorgen ervoor dat alles bij Rehema terecht komt! Rehema bidt ook voor ons, 
hoe bijzonder is dat!  
Namens Rehema zeggen we Asante Sana! Dit betekent: Heel erg bedankt!  

 
Lied 
Je kunt dit liedje bij je adventskrans thuis ophangen. We zingen het tijdens Advent 
bij de kinderwoorddienst. Het lied komt van de CD van de Kisi-kids ‘Hé, hallo! God 
houdt van je!” 
 
 

Dag altijd groene krans, 
het eerste kaarsje brandt. 
Dat maakt ons diep van binnen blij,  
het zal nu heel gauw Kerstmis zijn. 

 
Dag altijd groene krans, 
het tweede kaarsje brandt. 
Dat maakt ons diep van binnen blij,  
God geeft ons een kindje klein. 
 
Dag altijd groene krans, 
het derde kaarsje brandt. 
Dat maakt ons diep van binnen blij,  
God de Redder is nabij. 
 
Dag altijd groene krans, 
het vierde kaarsje brandt. 
Dat maakt ons diep van binnen blij,  
Kerstmis is weer heel dichtbij! 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stal 

Maak thuis zelf van 
een kartonnen doos 
een stal.  

Het kan zo,        of zo, 

 
of zo! 

De krans 

We gebruiken WC rolletjes. 3 maken we 
paars, de kleur van de voorbereiding en 1 
roze, de kleur van de vreugde. Maken 
inkepingen om de vlammetjes in te 
schuiven. 
We nieten ze vast aan een cirkel van groen 
karton. 

Van verschillende kleuren geel en oranje 
karton maken we vlammetjes, zoals 
hiernaast. Gouden versiering (glitters, of 
snoeppapier van bijvoorbeeld Werthers 
original, is ook mooi om in de vlammen te 
gebruiken. Bewaar de vlammetjes in de 
krans, plaats er iedere zondag eentje bij. 

Doe mee aan het 
adventskransknutseluurtje! 

Vindt je het fijn om samen de adventskrans 
te maken? Dat kan op zondag 21 
november na de mis in de Lukaszaal. Fijn 
als je ouders helpen onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Wij zorgen voor 
materiaal. 

! We houden samen de afstand tussen 
volwassenen ivm de coronamaatregelen in 
het oog. ! 

1e 
Adventszondag 
28 november 
adventskransen 
zegening, neem 
jouw krans mee 
naar de mis. 



In de kerk 
Op de adventszondagen kun je bij de kinderwoorddienst de volgende figuren maken 
voor je stalletje thuis. 

1e advent 28 november het kribbetje, en we geven wat hooi en doeken mee 

2e advent 5 december  Jozef 

3e advent 12 december  Maria 

4e advent 19 december  het kindje Jezus. Je kunt hem bewaren in het figuurtje 
van Maria tot kerstavond. 

Wat jij thuis kunt doen 
We gebruiken als basis voor de figuren wc rolletjes. Alle andere figuren mag je er 
zelf thuis in de loop van de adventstijd bij maken. Hier zie je wat voorbeelden. Je 
kunt van alles gebruiken: oude lapjes stof, gekleurd papier, verf, watten, takjes uit 
de tuin. Kleed de stal nog verder aan, met een bundeltje takken bijvoorbeeld, nog 
wat stro, een dekentje.  

 

 

 

 
 

  



Voor je hart 
De grote Koning Jezus is klein geworden als een baby’tje. Hij kwam uit de Hemel 
naar een stalletje. Dat deed hij omdat hij zo ontzettend dol op ons is.  
Hij wil niet alleen in de stal geboren worden, maar ook in ons hart.  
Net zoals we het stalletje voorbereiden en er plaats maken voor het kindje Jezus, zo 
kunnen we ons hart voorbereiden voor Hem. Hij wil dichtbij je zijn en je blij en 
gelukkig maken. 

 

Bijbel lezen en bidden 
We kunnen ons hart voorbereiden door tijd met Jezus door te brengen en dingen 
met Hem delen. Dat kunnen we doen door in de Bijbel te lezen en te bidden. 
Probeer iedere dag op een vast moment samen met papa of mama een stukje uit de 
Bijbel te lezen en te bidden.  

 

De Boom van Jesse maken 
Er bestaan ook boeken speciaal voor de adventstijd die ons helpen om in de Bijbel 
te gaan lezen en om het grote Liefdesverhaal van de komst van het kindje Jezus 
beter te gaan begrijpen. Bijvoorbeeld: 
- De boom van Jesse van Geraldine McCaughrean 
- Pak het grootste geschenk maar uit! van Ann Voskamp 

De boeken gaan over de Boom van Jesse. De Boom vertelt ons over de komst van 
Jezus en dankt zijn naam aan een tekst in de Bijbel: 
Jesaja 11:1-2 Uit de oude, omgehakte boom van Jesse zal een jonge frisse tak 
groeien. Deze nieuwe tak zal vrucht voortbrengen. De Geest van God zal op Hem 
rusten. 

Je ouders kunnen ook op internet Bijbellezingen vinden die horen bij het opbouwen 
van de Boom van Jesse en printbare ornamenten die passen bij de Bijbellezingen. 
Ga maar eens samen op onderzoek. Je kunt zelf op een groot vel een boom 
tekenen of schilderen waar je de ornamenten dagelijks op kunt plakken. 

 

Kom in actie 
Je kunt je ook voorbereiden door de dingen te doen die Hij goed en mooi vindt. Hij 
vindt het fijn als we van elkaar houden en voor elkaar zorgen. Bij deze brief zit een 
blad met voorbeelden van dingen die je kunt doen om te laten zien dat je van Jezus 
houdt. Kijk er eens naar. Misschien kom je op nieuwe ideeën.  
Ga er maar eens mee aan de slag.  

  



Ideeën voor vriendelijkheid in adventstijd, vul zelf aan. 

1.  Doe uit jezelf een extra taakje in huis 
2.  Houd de deur voor iemand open 
3.  Stuur een kaartje naar iemand die alleen is 
4.  Lach naar iedereen die je tegenkomt 
5.  Voer de vogels 
6.  Laat een aardig briefje achter in een biebboek 
7.  Zing liedjes voor oude mensen 
8.  Geef iemand een complimentje 
9.  Help met koken 
10. Spaar voor Rehema 
11. Help met iets in de kerk 
12. Stuur een kaartje naar iemand die ziek is  
13. Ruim je kamer op 
14. Lees samen met papa of mama een stukje uit de Bijbel 
15. Bedank de kok na een maaltijd 
16. Stel dat jij een keertje onaardig bent, zeg dan sorry 
17. Geef een boek dat je al gelezen hebt door aan een vriend 
18. Geef een knuffel aan iemand die het echt kan gebruiken 
19. Vertel je familieleden hoeveel je van ze houdt 
20. Bak koekjes voor iemand die een verwennerij kan gebruiken 
21. Ga eens in gesprek met iemand met wie je nog nooit hebt gekletst 
22. Help iemand met iets te dragen 
23. Zeg dankjewel tegen je juf of meester 
24. Bid voor Rehema 
25. Laat iemand anders voorgaan 
26. Vergeef iemand voor een fout 
27. Geef eens iemand een high five 
28. ……………………………………………………………………………. 
29. ……………………………………………………………………………. 
30. ……………………………………………………………………………. 
31. ……………………………………………………………………………. 
32. ……………………………………………………………………………. 
33. ……………………………………………………………………………. 
34. ……………………………………………………………………………. 
35. ……………………………………………………………………………. 
36. ……………………………………………………………………………. 
37. ……………………………………………………………………………. 
38. ……………………………………………………………………………. 
39. ……………………………………………………………………………. 
40. ……………………………………………………………………………. 
41. ……………………………………………………………………………. 
42. ……………………………………………………………………………. 


