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Voorwoord 
 
Welkom bij de presentatie van de adventsprojecten voor de kindernevendienst. Tijdens deze 
presentatie laten we zien wat de projecten van Bonnefooi, Kind op Zondag en Vertel het Maar 
inhouden. Daarnaast is er aandacht voor de adventskalender voor kinderen die ontwikkeld is door 
JOP en Kerk in Actie.  
 
We wensen je een goede presentatie toe. Mocht je vragen hebben over één van de projecten, stel 
deze dan gerust tijdens of na de presentatie aan de JOP medewerker. 

 
 
Lezingen methoden advent en Kerst 2011 
 
 
 

Bonnefooi – Zie je de koning al?  
 

Kind op Zondag –  
Op zoek naar de 
koning 

Vertel het maar –  
Spoor van licht 
 

27 november Opstaan 
Rechters 5 en Marcus 13:24-37 
RK: Jesaja 63:16b-17, 19b; 64:2b-7 
en Marcus 13:33-37 

Debora 
Rechters 5 
 

God wijst het spoor  
Lucas 1:5-25 

4 december Vrucht dragen  
Rechters 9:7-15 en Johannes 1:19-
28 
RK: Jesaja 40:1-5, 9-11 en Marcus 
1:1-8 

De bomenkoning 
Rechters 9:7-15 
 

Ik volg uw spoor  
Lucas 1:26-38 
 

11 december Is het echt waar? 
Rechters 13 en Johannes 3:22-30 
RK: Jesaja 61:1-2a, 10-11 en 
Johannes 1:6-8, 19-28  

De engel van God 
Rechters 13 
 

Samen wachten op het 
Licht  
Lucas 1:39-56 
 

18 december Doorbreken 
Rechters 16:1-3 en Lucas 1:26-38 
RK: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 
en Lucas 1:26-38 

Nazaret 
Lucas 1:26-38 
 

Het Licht komt dichtbij  
Lucas 1:57-80 
 

25 december Zie je de koning al?  
Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14 
RK: Jesaja 52: 7-10 en  
Johannes 1:1(-5, 9-14)-18  

Koning in een 
kribbe 
Lucas 2:1-20 
 

Kerstfeest: geef het licht 
door!  
Lucas 2:1-20 
 

Tip: kijk op de websites van de verschillende uitgevers voor extra materiaal 
Bonnefooi: www.kinderdienst.nl 
Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl 
Vertel het maar: www.vertelhetmaar.nl 
Extra materiaal van JOP: www.jop.nl/coach   
 
Meer advies of tips voor de organisatie of uitvoering van de kindernevendienst nodig? 
Behoefte aan een training of een bezinningsavond? Neem voor de mogelijkheden contact op met de 
workshopleider of met één van de regiocoaches van JOP, de jeugdorgansiatie van de Protestantse Kerk. 
De regiocoach voor jouw gemeente is aanwezig op de beurs. Of kijk op: www.jop.nl/regiocoach. 
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Bonnefooi – Zie je de koning al? 

Inleiding en achtergrond 
Bonnefooi volgt het alternatief Rechters en heeft daarnaast voor de jongere kinderen de lezingen uit 
het Nieuwe Testament uitgewerkt. 

Het boek Rechters beschrijft een periode in Israël waarin alles onzeker was. In die tijd, waarschijnlijk 
in de twaalfde en begin elfde eeuw voor Christus, leefden de stammen van Israël naast elkaar. Een 
ieder deed wat goed was in eigen ogen. Er was nog geen koning die voor een permanente vrede 
zorgde. Te midden van die chaos was er soms een lichtpuntje. Dan stond iemand op die zijn stam 
leidde en (soms met andere stammen) de vijanden verjoeg. Hij (of zij) kreeg de titel rechter, een soort 
politiek en geestelijk leider.  

In advent gaan we op zoek naar de echte koning. We ontmoeten in de verhalen uit Rechters figuren 
die ons doen vermoeden hoe de koning eruit kan zien, een doortastende vrouw, een dappere held, 
iemand die (een) vrucht draagt, de sterren in de verhalen. We vragen iedere zondag als het ware: zie 
je de koning al? In de fabel van Jotam worden al wat kritische vragen gesteld, maar het antwoord 
krijgen we nog niet. Dat zien we pas met Kerst.  

De verwachting van de komst van de Mensenzoon zet alles op scherp. Nu is de tijd waarin de 
beslissingen vallen. Jezus schildert de verwarring die zal ontstaan als alles wat wij normaal vinden in 
deze wereld op losse schroeven komt te staan. Zelfs de hemellichamen zijn dan niet meer lichtpunten 
in ons leven en de scheppingsordening bestaat niet meer. Gods woorden, zijn vleesgeworden Woord, 
blijft bestaan  

Het is net zoals je weet dat het zomer wordt, als de vijgenboom uitloopt. Zorg dat je de woorden van 
de Heer doet. Het is als een heer die op reis gaat en die zijn achtergebleven dienaren opdracht geeft 
te zorgen voor zijn bezit. En je weet niet wanneer hij terugkomt dus houd het bij en wees waakzaam. 

Projectverbeelding 
In de kerk laten we deze zoektocht zien. Om duidelijk aan te geven dat de kinderdienst een onderdeel 
is van de hele kerkdienst, worden naast het meenemen van het licht van Pasen naar de 
kinderdienstruimte, in de rubriek ‘in de kerk’ mogelijkheden gegeven om kinderen op een zinvolle 
manier te betrekken bij de dienst. In de adventsperiode is dat wat intensiever dan misschien 
gebruikelijk is, met bemoediging en groet, gedichtje bij aansteken van de adventskaars en gebed van 
de zondag. 

Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan maken ze kennis met de figuur/persoon die deze 
zondag centraal staat. Dat kan door een van de oudere kinderen, een tiener of iemand van de leiding 
de figuur te laten spelen. Hij/zij slaat een sjaal om en stelt zich voor. Maar het is ook mogelijk de 
figuren op posters aan te schaffen. Die figuur kan meegenomen worden. Bij het project is een 
powerpoint gemaakt, je kunt de figuren dus ook via de beamer laten zien. 

Iedere keer als we een personage ontmoeten in de verhalen uit Rechters, brengen de kinderen iets 
kenmerkends van hem, haar of het mee terug naar de kerk. Dit is telkens een van de 
verwerkingssuggesties bij het verhaal. Verder wordt de sjaal van die persoon opgehangen over het 
scherm of over de vergrote tekening of de poster van de figuur van de zondag die meegegaan is naar 
de kinderdienst. Zo wordt het decor voor de ontvangst van de echte koning opgebouwd. 

Daarna wordt het projectlied gezongen en laten de kinderen al lopend zien welke 
bewegingen/gebaren bij dat lied horen. Ze beelden zo uit waar het over gegaan is. De kinderen 
oefenen dat in de kinderdienst. Iedere week komt er een couplet bij. De gemeente zingt het projectlied 
mee zodat de kinderen zich kunnen concentreren op de bewegingen.  

Een paars kamerscherm kan als achtergrond dienen. Je kunt het aanpassen en van een flink stuk 
karton op maat of 2 dozen maken. Het kan ook een klein decor zijn bijvoorbeeld op een tafel (zie 
www.kinderdienst.nl voor een voorbeeld).  
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27 november 2011 – Eerste zondag van advent 
Rechters 5 en Marcus 13,24-37 - RK: Jesaja 63,16b-17.19b; 642b-7 en Marcus 13,33-37 
Thema: Opstaan 
Debora heeft iets koninklijks. Zij spreekt recht en is niet bang om samen met Barak de vijand te 
verdrijven. Debora zingt een loflied want ze beseft dat de Heer de vijand verdreven heeft door 
verwarring te zaaien. De vijandelijke bevelhebber is Barak in de hand gegeven door toedoen van de 
vrouw Jaël.  
Debora draagt een rode sjaal, een kleur die daadkracht, vuur, Heilige Geest, bewogenheid, liefde en 
verlangen naar recht en vrede uitdrukt. Het is ook een kleur van macht en strijd. Bij Debora horen 
muziekinstrumenten. 

4 december 2011 – Tweede zondag van de advent  
Rechters 9 ,7-15 en Johannes 1,19-28 - RK: Jesaja 40,1-5.9-11 en Marcus 1,1-8 
Thema: Vrucht dragen  
Jotam vertelt een fabel over de bomen die een koning zochten. Hij vraagt de burgers van Sichem of zij 
een koning willen die verwoestend is als een doornstruik. Kritische kanttekeningen bij het hebben van 
macht. De vraag blijft: wat doet een echte koning?  
De vijgenboom (kan door persoon uitgebeeld worden) met een groene sjaal. De kleur van nieuw 
leven, hoop, toekomst en groeikracht. Bij de boom horen olijfolie/olijven, wijn, vruchten.  
  
11 december 2011 – Derde zondag van de advent  
Rechters 13 en Johannes 3, 22-30 - RK: Jesaja 61,1-2a.10-11 en Johannes 1,6-8.19-28  
Thema: Is het echt waar? 
De vrouw van Manoach krijgt een bijzondere boodschap. Zij die onvruchtbaar was, zal een zoon 
krijgen: Simson. Er is iets bijzonders met dit kind, hij zal zijn volk bevrijden en is aan God gewijd. 
Manoach heeft moeite het te geloven; zijn vrouw buigt voor de Heer.  
De moeder van Simson heeft een oranje sjaal. Het is de kleur van beweging, warmte, genezing en 
levenskracht. Deze zeer positieve kleur heeft als enige geen negatieve tegenpool. Bij de moeder van 
Simson horen een paar engeltjes (de rest wordt uitgedeeld). 
 
18 december 2011 – Vierde zondag van de advent  
Rechters 16,1-3 en Lucas 1 26-38 - RK: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 en Lucas 1,26-38 
Thema: Doorbreken 
Simson is een krachtige held, die zijn volk bevrijdt van de Filistijnen. Maar tegelijkertijd zit er een 
onrust in zijn leven. Heeft dat te maken met zijn geheim? Hij laat zich niet opsluiten en breekt door de 
poorten van de stad heen. Is hij de koning? Simson met de gele sjaal. De gele kleur drukt kracht van 
licht, wijsheid, en bescherming uit.  
Bij Simson hoort een masker in de vorm van een zon.  
  
25 december 2011 – Kerstmis 
Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-14 - RK: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1 (-5.9-14)- 18  
Thema: Zie je de koning al?  
Een kerstviering waarin we op zoek gaan naar de koning. Op wie valt het licht?  
De kleur wit, de doek op het wiegje brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde 
tot uitdrukking. Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de 
stralenkrans om elke andere kleur heen. 

 
Overzicht en prijzen materiaal 
- Poster, met powerpoint, lied en verwerkingen op cd rom  € 22,50 (excl. € 5,- portokosten) 
- Uitnodigingskaart (set van 10)    € 2,50  
- Omslagen voor de liturgie (set van 100)    € 9,50 
- Adventskalender van JOP     € 2,- 
- Lantaarntje        € 1,50 
- Vanaf 10 exemplaren €1,35 per stuk, vanaf 20 exemplaren €1,20 per stuk, vanaf 40 exemplaren 

€1,- per stuk 
 
Meer informatie of materiaal bestellen 
Theologische uitgeverij Narratio 
Postbus 1006 
4200 CA Gorinchem 
T: 0183 -  62 81 88 / F: 0847 –  39 29 45  
I: www.kinderdienst.nl   
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Kind op Zondag – Op zoek naar de koning 
 
In het adventsproject 2011 van Kind op Zondag gaan we op zoek naar de koning. De verhalen van 
deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in 
zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. Met Kerst zullen we vieren dat die 
koning in Betlehem geboren is, in de persoon van Jezus Christus. 
 
Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op 
bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Ook in het adventsproject van dit jaar spelen 
wijze mannen een belangrijke rol. Centraal in het project staat een verhaal over drie mensen die op 
zoek gaan naar een bijzondere koning. Of het dezelfde mannen zijn als de wijzen waar Matteüs over 
vertelt? Het zou zomaar kunnen. Maar helemaal zeker weet je het nooit. Het zou zomaar kunnen dat 
er in de Bijbelse tijd meer mensen waren die op zoek gingen naar een koning! 
 
Op hun zoektocht naar een koning reizen de drie wijzen over de wereld. Maar ze reizen ook door de 
tijd. Onderweg komen ze oude verhalen tegen, die vertellen over God en mensen. De verhalen laten 
zien waar je het moet zoeken als je op zoek bent naar de koning die bij God hoort. Zo komen de 
mannen steeds dichter bij hun bestemming. 
 
 

             
 
 
Kompas 
 
De projectverbeelding wordt dit jaar gevormd door een kompas. Met het kompas zoeken de kinderen 
mee naar de koning die bij God hoort. Elke week laat het kompas een afbeelding zien die aansluit bij 
het verhaal. Verhalen wijzen de weg naar de koning die bij God hoort. 
Voordat u het kompas aan de kinderen geeft, schuift u elke zondag het pijltje naar de afbeelding van 
die week: 
 
Eerste zondag:  de vrouw onder de boom 
Tweede zondag: de boom met de koningsmantel 
Derde zondag:  het altaar en het vuur 
Vierde zondag:  Maria en de engel 
Vijfde zondag:  de kribbe in Betlehem 
 
Geluidsfragmenten 
 
Het verhaal over de drie mannen die op zoek gaan naar de koning, is te beluisteren op de 
geluidsbestanden van de CD-Rom. Voor elke week is er een kort hoorspel, waarin we horen wat de 
drie mannen op hun zoektocht tegenkomen. Een voorbeeldfragment is te beluisteren op onze website. 
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Landkaart 
 
Naast het kompas is er voor alle kinderen een 
landkaart. Op de landkaart zijn de illustraties van het 
kompas te zien, zodat de kinderen goed mee kunnen 
zoeken naar de koning. Op de kaart staat ook voor 
elke zondag een aanwijzing voor de zoektocht. 
 
 
Gebruik van het project 
 
U kunt het project ‘Op zoek naar de koning’ op 
verschillende manieren gebruiken. U kunt de 

projectverbeelding introduceren door de hoorspel-fragmenten, door elke zondag een korte sketch uit 
te spelen of door met de kinderen te praten over de projectverbeelding. 
 
De hoorspel-fragmenten (zie boven) kunt u beluisteren op de CD-Rom. Elke week horen we hoe de 
drie mannen verder zoeken naar de koning. 
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de zoektocht van de wijzen zelf uit te beelden in de vorm van 
een korte sketch per zondag. Op onze website vindt u een beschrijving van een sketch voor elke 
zondag. 
Bij het materiaal per zondag vindt u op de pagina ‘Vieren’ een insteek voor een gesprek met de 
kinderen. De projectverbeelding wordt dan met de kinderen bekeken, eventueel ondersteund door 
extra voorwerpen om het thema te verduidelijken. 
 
Projectlied 
 
Bij het project is ook een lied gemaakt, dat aansluit bij de verhalen en thema’s van deze periode. Het 
lied is te zingen op de melodie van het bekende kinderlied ‘De wijzen, de wijzen’ (Alles wordt nieuw 
deel 1, lied 17). Een ingezongen versie is te beluisteren op onze website, www.kindopzondag.nl. 

 
Materiaal per zondag                                                                                                          
 
In Kind op Zondag vindt u weer alle verhalen, gesprekssuggesties, spelvormen, 
knutseltips, liedjes etc. voor elke zondag. Kleur in de Kerk biedt voor elke 
zondag een werkblad. Als extraatje is er dit jaar ook een werkblad voor een 
kerstlantaarn, waar de kinderen op verschillende zondagen aan kunnen 
werken. Ook biedt Kind op Zondag suggesties voor een kinderkerstfeest 
waarmee het project kan worden afgesloten. 
 

 
Meer informatie 
 
Kijk voor meer informatie op onze website, www.kindopzondag.nl. U kunt daar ook de verschillende 
onderdelen van het project bestellen. 

 
Overzicht en prijzen materiaal 
- Los nummer      € 24,25 (voor niet-abonnees) 
- Kompas       € 23,95  
- Landkaart (set van 5 stuks)     € 6,25 
- Cd-rom (los)      € 25,- 
- Cd-rom (in combinatie met Kompas)   € 14,95    
 
Meer informatie of materiaal bestellen 
Kwintessens  
Postbus 1492 
3800 BL Amersfoort 
T: 033 – 460 60 11 
F: 033 – 460 60 20 
I: www.kindopzondag.nl en www.kwintessens.nl.    
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Vertel Het Maar – Spoor van licht 
 
Opzet 
De kinderen gaan, samen met de wat verstrooide figuur Harry, op zoek naar de betekenis van 
Kerstfeest. Iedere week doen ze nieuwe ontdekkingen en worden er tipjes van de sluier opgelicht. 
Door de kinderen letterlijk mee te laten speuren, beleven ze de verhalen veel sterker. Niet alleen hun 
hoofd wordt aangesproken, maar ook hun handen, voeten en hart. Harry symboliseert de zoekende 
mens. De kinderen mogen hem helpen in plaats van andersom. Zij weten het beter dan Harry. 
Uiteindelijk begrijpt Harry de betekenis van het Kerstfeest en dit spreekt hem zó aan dat hij direct - 
nog tijdens de dienst - op zoek gaat naar mensen die ook van dit verhaal mogen horen. En met deze 
opdracht gaan zowel de kinderen als de volwassenen de wereld weer in; om het Woord dóór te 
geven. 
 
Ster 
Iedere week staat er een nieuw Bijbelverhaal centraal. Bij elk verhaal hoort een tekening. Deze 
tekening wordt aan de ster gehangen, die voorin de kerkzaal staat. Om het spoor van licht te 
benadrukken, zijn er lichtjes gemonteerd in de ster. Elke week gaat er één sterpunt branden, zodat de 
ster steeds meer verlicht wordt. Op 1e Kerstdag worden 2 sterpunten tegelijk aangestoken en is de 
hele ster verlicht. 
 
Materialen 
Het Kerstproject Spoor van Licht staat beschreven in de handleiding van Vertel Het Maar, Jaargang 
17 – nr. 4 (1 oktober t/m 31 december 2011). Naast de werkbeschrijving van de ster en de tekeningen, 
worden er iedere week suggesties gegeven om een klein dramastukje met Harry (of Harriët) uit te 
spelen tijdens het kindermoment. Op de website www.vertelhetmaar.nl zijn ook suggesties voor het 
kindermoment te vinden, zonder de figuur van Harry.  
Vertel Het Maar biedt verhaalsuggesties en achtergrondinformatie voor kinderen van de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw van de basisschool. Tevens is er een jongerenpagina beschikbaar. De 
thema’s en doelen van de verhalen worden hieronder genoemd. Naast de uitgewerkte verhalen zijn 
voor iedere doelgroep leuke en laagdrempelige introductievormen beschikbaar en worden er allerlei 
lied- en gebedssugesties genoemd. Vertel Het Maar bevat eveneens diverse verwerkingen bij de 
verhalen inclusief kopieerbladen. 
Bij het Kerstproject is een boeiend kerstspel beschikbaar dat heel goed aansluit bij de thema’s van de 
voorgaande weken. Het kerstspel is inclusief liedsuggesties en kan tijdens de kerstviering gebruikt kan 
worden.  
Speciaal voor dit project is een themalied geschreven, met als melodie de wijs van ‘Nu daagt het in 
het oosten’. Daarnaast zijn gedichtjes geschreven, die kunnen worden opgezegd bij het aansteken 
van de kaarsen die branden tijdens advent en kerst. 
 
 
THEMA’S EN DOELEN 
 
Inleiding 
Kerstfeest is het vieren dat Gods Zoon naar onze wereld is gezonden om die te redden. Zo groot is 
Gods liefde, dat Hij zijn Zoon gaf om iedereen die in Hem gelooft te bevrijden van alles dat niet past bij 
zijn goede schepping. In de wereld is het vaak duister en zo heeft God het niet bedoeld. Daarom geeft 
hij het Kind in de kribbe, dat later als man de macht van de boze zal breken. Jezus is het Licht. 
Maar het is niet zomaar feest. Een feest moet je voorbereiden; alles moet worden klaargezet en 
klaargemaakt. Zo gaat het ook in de Bijbel. Heel lang is God bezig om het Licht bij de mensen te 
brengen. Dat begint al bij Adam en Eva en gaat door bij Abraham, Isaak, Jakob en Jozef. Maar denk 
ook aan koningen als David en Salomo, de profeten Jesaja en Micha. Deze mensen vormen Gods 
weg van eeuwen naar Jezus: het spoor naar het Licht. 
Wij lezen in de weken voor Kerst Gods laatste voorbereidingen vlak voor de geboorte van Gods Zoon. 
Het Licht is dan al heel dichtbij. God vertelt Zacharias en Elisabet, Maria en Jozef: Jezus komt eraan. 
In hun leven trekt Hij een spoor van licht. Maar zien zij dat ook? En vinden ze Gods spoor? En 
geloven zij het? 
Wij lezen met de kinderen de bijbelverhalen. Zo zetten wij hen op Gods spoor. En samen gaan we 
zoeken waar dat spoor van Licht ons brengt. In de stal, bij Jezus, bij de herders die knielen en God 
danken voor zoveel liefde. God maakt het licht in ons leven. Wij mogen Jezus volgen, een leven lang. 
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27 november: God wijst het spoor (Lucas 1:5-25) 
Zacharias en Elisabet wilden graag kinderen krijgen, maar dat gebeurde niet. Nu zijn ze oud; het zal 
niet meer gebeuren. Dan stuurt God zijn engel en zegt: Het gebeurt wel. Jullie krijgen een bijzondere 
zoon. Hij zal Gods volk de weg wijzen naar de Verlosser. Hij zal de Verlosser aankondigen. God is 
duidelijk. Wat de profeten hebben gezegd, gaat gebeuren. Ik ben de wereld niet vergeten, Ik hou nog 
steeds van jullie. Het wordt licht. Het Licht komt nu snel! 
Zacharias kan het niet geloven. Hij en Elisabet een zoon: dat kan nooit. God wijst het spoor, maar 
Zacharias volgt het eerst niet. En dus wordt het nog niet licht in zijn leven. Nog niet, want God laat 
hem niet los. 
 
4 december: Ik volg uw spoor (Lucas 1:26-38) 
Maria wordt bezocht door Gods boodschapper. Zij krijgt het overrompelende bericht, dat zij zwanger 
zal worden en een zoon ter wereld zal brengen. Hij is de Messias en God zal door  zijn Geest zelf de 
vader zijn.  Hij is dus Gods Zoon. Een mooie boodschap, maar ook een die veel vragen oproept. 
Bijvoorbeeld over haar toekomst met Jozef en wat zal de omgeving zeggen als ze ongetrouwd 
zwanger is? 
De engel wijst Maria Gods spoor van licht. De Heer vraagt haar ook om deel te zijn van zijn plan met 
de wereld. Maria hoopt op de Verlosser, gelooft God op zijn woord. Daarom zegt ze: ‘Laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd’. Ik volg uw spoor. 
 
11 december: Samen wachten op het Licht (Lucas 1:39-56) 
Elisabet verwacht een kindje. Dat weet Maria van Gods engel. En ze is zelf in verwachting. Maria 
vertrekt naar Galilea om haar nicht te bezoeken. Dan blijkt zij het geheim van Maria over de komende 
Messias te kennen. Hoewel ze ouder is, groet ze Maria heel nederig, want Maria is de moeder van 
haar Heer.  Daardoor zal Maria zich gesteund voelen. Wat is het fijn dat Maria en Elisabet drie 
maanden samen zijn. Ze kunnen praten over hun vragen en twijfels, over geloof in God, over het 
wonder dat in hun levens gaat gebeuren; ze loven en prijzen de Heer en nog veel meer. Ze wachten 
samen op het Licht. Een kerk in het klein, waar gelovigen samen zijn, samen geloven. 
 
18 december: Het Licht komt dichtbij (Lucas 1:57-80) 
 Het kind van Zacharias en Elisabet wordt geboren. Hij is een teken van God. Ten eerste: de oude 
priester en zijn vrouw hebben een zoon; een geschenk van God. Maar vooral: God heeft naar zijn volk 
omgezien; Hij is trouw gebleven. De Messias zelf is er nog niet, maar diens voorloper wel. In de naam 
die de kleine jongen krijgt zien we dat niet het persoonlijk geluk, maar de betekenis voor het spoor van 
Licht centraal staat. ‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is genadig. Dat mag Zacharias ook 
zingen; zijn mond wordt weer geopend: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost’ (vs. 
68). Het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan en verschijnen voor allen die in duisternis 
leven (vs. 78-79). Het Licht, Jezus, komt dichtbij. Nog even! 
 
25 december: Kerstfeest: geef het licht door! (Lucas 2:1-20) 
Jezus wordt geboren in Betlehem, zoals de profeten hebben gezegd. Maar het loopt anders dan je 
zou denken: geen plaats in het nachtverblijf, zijn kleding bestaat uit doeken, zijn wieg is een 
voederbak. Verder staan er geen koning en priesters aan Jezus’ wieg. Alleen maar een paar herders 
aan wie de engelen hebben verteld dat Jezus de brenger van Gods licht is. Maar zij geloven dat en 
aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken door de realiteit heen naar Gods belofte: De Messias voor 
jullie en heel de wereld.  
Op de terugweg naar het veld loven ze God. Ze vertellen het grote nieuws verder aan wie het maar wil 
horen. Dat is Gods bedoeling ook voor vandaag. Iedereen mag Gods spoor van Licht zien en vinden. 
En daarom: geef het Licht door!      
 
Overzicht en prijzen materiaal 
- Projectboek       € 30,- 
- Tekeningen in kleur      Op website 
- Kerstspel       Op website 
 
Contactgegevens 
Stichting Vertel Het Maar 
Postbus 2028 
3800 CA Amersfoort 
Tel. 0180 – 553945 | www.vertelhetmaar.nl | info@vertelhetmaar.nl of whoeven@zonnet.nl 
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Adventskalender – Zie het Koningskind 
 
Voor kinderen van 8-12 jaar heeft JOP in samenwerking met Kerk in Actie en Bonnefooi een kalender 
voor de adventstijd 2011 gemaakt: Zie het koningskind. 
 
Inhoud 
De kalender die de periode van de eerste zondag van de Advent (27 november) tot en met eerste 
kerstdag (25 december) beslaat, kent drie inhoudelijke lijnen die bij elkaar worden gehouden door het 
thema ‘Zie het koningskind’. 

1. De eerste lijn wordt gevormd door de verhalen uit de Bijbel. De kinderen staan stil bij kinderen 
en ‘koningen’ van vroeger en van nu. Jezus kwam als een klein en kwetsbaar kind ter wereld. 
Wat zegt dat over de manier waarop Hij de koning van ons leven kan zijn? Hoe is Hij anders 
dan de koningen en de leiders die wij ook kennen? Verhalen uit het bijbelboek Rechters over 
de eerste leiders van het joodse volk in het beloofde land helpen bij een antwoord op deze 
vraag. 

2. De tweede lijn wordt gevormd door aandacht voor de adventstijd als voorbereidingstijd op 
Kerst. Op hun eigen niveau worden kinderen gestimuleerd stil te staan bij deze tijd als een tijd 
van bezinning en delen. De verwachting wordt onder andere gesymboliseerd met strikjes die 
uit de kalender geknipt kunnen worden. Elke week komt er een strikje bij en mag deze in de 
kerstboom gehangen worden. Voor elke dag zijn er leuke vragen en opdrachtjes in het teken 
van deze bijzondere tijd.  

3. Hier sluit de derde inhoudelijke lijn van de kalender bij aan: aandacht voor AnakWayang 
Indonesia. Deze organisatie wil kinderen en jongeren in Indonesië kansen bieden en een 
toekomstperspectief geven. Deze organisatie wordt ondersteund door Kerk in Actie. Kinderen 
kunnen met het spaarboxje dat bij de kalender wordt geleverd, sparen, en zij leren 
verschillende jongeren die door AnakWayang worden gesteund elke week een beetje beter 
kennen.  

 
Gebruik 

- De kalender is gemaakt voor individuele kinderen.  
- De kalender kan door ouders/opvoeders of in de kerk worden uitgereikt en is bedoeld voor 

gebruik thuis. 
- De kalender sluit inhoudelijk aan bij het materiaal van Bonnefooi (uitgeverij Narratio), zowel bij 

de projectverbeelding in de kerk als bij het materiaal voor de kindernevendienst. 
- De kalender is uitdrukkelijk bedoeld als ondersteuning bij de geloofsopvoeding. De kalender 

geeft tips voor de inrichting van een eenvoudige viertafel thuis, die de aandacht voor de 
Adventstijd zichtbaar maakt en ouders/opvoeders die gelegenheid geeft te participeren in wat 
hun kinderen doen met de kalender. Onder andere het samen lezen van de Bijbelverhalen in 
de Adventstijd en het samen vieren (van voorgegeven viermomenten) wordt door de kalender 
ondersteund en gestimuleerd. 

 
Materiaal 
De JOP KIDS Adventskalender bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Een staande kalender. 
- Het spaarboxje voor AnakWayang Indonesia. 

 
Website 

- Op een aantal dagen van de kalender staan puzzeltjes, vragen en andere opdrachten. In de 
kalender zelf zijn de oplossingen te vinden. De andere opdrachten staan op de website 
www.jop.nl/advent.  

- Op het forum kunnen kinderen reacties achterlaten over de kalender: hoe zij die hebben 
gebruikt en wat zij er van vonden. 

 
Meer informatie en bestellen 

- De JOP KIDS Adventskalender kost € 2,- en kan worden besteld via website: 
www.jop.nl/winkel; e-mail: bestellingen@pkn.nl; telefoon: (030) 880 17 24. 
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Projectlied Bonnefooi 
(Melodie: Er is een kindeke geboren op aard) 

 
Eerste zondag: bewegingen: opstaan en met muziekinstrumenten muziek maken.  
 
1. Het licht vandaag ziet een krachtige vrouw.  
Debora staat op en laat ons dat zien. 
Opstaan, sta op, en sta op nog een keer,  
opstaan, sta op, en sta op nog een keer.  
 
Tweede zondag: wiegen (armen boven je hoofd en heen en weer wiegen) en tot slot armen recht naar 
beneden (standvastig staan). 
  
2. Het licht vandaag ziet een stevige boom 
die geeft ons vruchten en deelt daarvan uit.  
Sta in de grond en wieg zacht heen en weer,  
sta in de grond en wieg zacht heen en weer. 
 
Derde zondag: bij het thema ‘Is het echt waar?’ Bewegingen bij lied : afwisselend ja en nee knikken, 
verbaasd kijken.  
 
3. Het licht vandaag ziet een moeder vol vuur. 
De kleur is oranje dat laat ze ons zien….  
Geloven en buigen, zij buigt voor de Heer,  
geloven en buigen, zij buigt voor de Heer. 
 
Vierde zondag: met je zonnemasker heen en weer voor je gezicht bewegen.  
  
4. Het licht vandaag ziet een krachtige man. 
Geel is de kleur, zo fel als de zon. 
Open die deuren, doe open de poort, 
open die deuren, doe open de poort. 
 
5. Het licht vandaag ziet een kindeke teer. 
De kleur is wit en wij vieren feest.  
Opstaan, sta stevig en buig voor de Heer, 
open de deuren, en kniel voor hem neer. 
 
6. Het licht vandaag zet ook ons in het licht,  
want Kerst roept ons samen tot vrede en kleur:  
opstaan, op weg gaan en buig voor de Heer, 
open de deuren, en kniel voor hem neer. 
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Projectlied Kind op Zondag 
 
 
 
Op zoek naar de koning 
1. Daar reizen drie mannen: 
vermoeid, maar ook gespannen. 
Zij zoeken naar een koningskind, 
weet jij waar je hem vindt? 
 
2. Wij volgen het spoor na 
van Barak en Debora. 
Een rechter en een profetes 
geeft ons een wijze les. 
 
3. De bomen, zij stonden 
zo rechtop als zij konden. 
Maar wie van hen kon koning zijn, 
wie was er niet te klein? 
 
4. Een vrouw wordt een moeder, 
het land krijgt een behoeder. 
Wat God belooft is werk’lijk waar, 
zijn licht ontbrandde daar. 
 
5. Paleizen, kastelen- 
zij kunnen ons niets schelen. 
Want God begint zijn plannen met 
een vrouw in Nazaret. 
 
6. Een kind is geboren, 
laat iedereen het horen! 
Een koningskind in Betlehem; 
kom mee, dan zie je hem! 
 
7. Met oude verhalen 
zullen wij niet verdwalen.   
Wij zoeken met de wijzen mee, 
heb jij al een idee? 
 
Tekst: Mattijs Weegenaar 
Melodie: Wim ter Burg (Alles wordt nieuw I,17) 
 
 

 
De eerste en laatste strofe van het 
lied kunnen elke week gezongen 
worden. Zing daarnaast steeds 
het couplet bij de betreffende 
zondag. 



 12 

Projectlied Vertel het Maar 
(melodie: Gezang 124, Nu daagt het in het oosten) 

  
1.De engel mag beloven: 
Jij krijgt toch nog een zoon. 
‘k Ben oud, kan niet geloven.’ 
Lang zwijgen is zijn loon. 
 
Refrein: 
God heeft ons niet verlaten, 
zijn liefde gaat steeds door. 
Gods Zoon zal zeker komen. 
Hij leidt ons op zijn spoor. 
 
2. Maria krijgt te horen: 
‘Gods Zoon daalt tot ons neer 
Uit jou wordt Hij geboren’. 
Ik wil U dienen, Heer! 
Refrein 
 
3. Twee vrouwen vragen samen: 
Zijn Gods beloften echt? 
Ze bidden en ze zingen: 
de Heer doet wat Hij zegt. 
Refrein 

4. De priesterzoon geboren, 
Hij zal vóór Jezus gaan. 
De wereld moet het horen: 
Johannes is zijn naam. 
Refrein. 
 
5. Het licht is nu gaan schijnen, 
de duisternis verdween. 
Gods Zoon is –zeg het allen!- 
Redder voor iedereen! 
 
Refrein: 
God heeft ons niet verlaten, 
zijn liefde gaat steeds door. 
Want Christus is gekomen. 
Hij leidt ons op zijn spoor. 
 
Iedere week wordt één couplet gezongen en 
het wekelijkse refrein, dat onder couplet 1 staat 
afgedrukt. Voor Eerste Kerstdag is een 
afzonderlijk tweede refrein gemaakt. 

 

BIJ HET AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 
Eerste kaars, je maakt ons blij, 
want het donker gaat voorbij. 
Jezus komt! Hij wordt verwacht, 
God geeft licht in onze nacht. 
 
Tweede kaars, ook door jouw licht 
komt een lach op ons gezicht. 
Kerstfeest, nog drie weken maar. 
God maakt zijn beloften waar. 
 
Derde kaars, je licht is sterk, 
Gods woorden klinken in de kerk. 
Ze wijzen ons de weg, op reis 
naar het nieuwe paradijs. 
 
Vierde kaars, straal als een ster 
’t Kerstfeest is nu niet meer ver. 
Eerst komt Johannes: God is goed. 
Hij wijst op Hem die komen moet. 
 
Grote kaars, laat ieder horen: 
Jezus werd voor ons geboren. 
Een arm kind in een koude stal 
en toch de Redder van ’t heelal. 



 13 

  
Vergelijkingstabel Kerstprojecten 2011 
 

Onderwerp 
Bonnefooi 
Zie je de 

koning al? 

Kind op 
Zondag 

Op zoek naar 
de koning 

Vertel het 
maar 

Spoor van 
licht 

JOP 
Advents-
kalender 

Leesrooster x x  x 

OT x x (1,2,3 advent)  x 

NT (x) keuze x (4 advent, 
kerst) x  

Gebruik KND x x x  

Leeftijd 4-8 x x x  

Leeftijd 8-12 x x x x 

Leeftijd 12-16 x x x  

Zondagen x x x  

Alle dagen    x 

Projectlied x x x  

Lied tips x x x  

Diaconaal project x x  x 

Digitaal materiaal x x x  

Knutseltips x x x  

Miniproject     

Kerstspel x x x  

Kerstviering x x x  

…………….     

…………….     

…………….     

 


