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Voorwoord
Ben jij kinderwerker in de kerk? Doe je regelmatig
iets met of voor de kinderen op het podium, en in
de kindernevendienst? En kun je daar nog wel wat
hulp bij gebruiken? Dan is deze uitgave iets voor jou!
Misschien ken je de Jeugdbijbel wel. In deze kinderbijbel staan 74 verhalen, geschreven vanuit het
spannende perspectief van een van de hoofdpersonen in het verhaal.
Bij deze kinderbijbel zijn nu verwerkingsvormen
gemaakt, die gebruikt kunnen worden in de kerk.
In deze uitgave vind je vier startmomenten met de kinderen
voor de vier adventszondagen. Deze kun je gebruiken
tijdens de dienst op het podium. Omdat de kinderen soms tijdens de preek
of een groot deel van de dienst naar de kindernevendienst of bijbelgroep
gaan, is er een verwerking gemaakt voor kinderen van 4-8 jaar, en van
9-12 jaar. En natuurlijk vind je ook een startmoment met de kinderen en
verwerking voor kerst in deze uitgave!
Er is gebruik gemaakt van de verhalen over advent en kerst in de Jeugdbijbel.
Daarom is het best handig om dat verhaal bij de voorbereiding te lezen in
de Jeugdbijbel. De kindermomenten in de dienst sluiten er goed op aan.
Bij elke activiteit staat:
• Hoe lang het duurt
• Hoeveel mensen er nodig zijn
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• Welke materialen er nodig zijn
• Een aantal liedsuggesties

Daarna vind je een korte uitleg over de bedoeling van de activiteit, gevolgd
door een beschrijving van wat er gaat gebeuren. Bij de toneelstukjes staan
schetsen van Irene Goede met verkleedvoorbeelden.
Bij elke verwerking in de groep vind je een overzicht van de benodigdheden,
de gespreksonderwerpen, opdrachten die je kunt uitvoeren met de groep
en/of een creatieve verwerking. Voor de oudere kinderen is vaak gekozen
voor intensieve gespreksmomenten. Heb je een oudere groep die liever
creatief bezig is? Kies dan voor de suggesties die staan bij ‘Creatief’.
Om al het materiaal nog makkelijker te kunnen gebruiken, is er een landingspage gemaakt waarop je onder andere PowerPoints en werkjes kunt
downloaden en gebruiken: www.royaljongbloed.nl/jeugdbijbel. Daar is dit
boekje ook nog een keer te vinden. Op pagina 4 vind je een lijstje met alle
onderdelen die daarop te vinden zijn en in de tekst zelf staat het met dit
icoontje aangegeven: www
Veel plezier bij het werk met de kinderen in de kerk!
Royal Jongbloed
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Dit staat op de website:

...

Eerste advent .......................................
• PowerPoint voor de beamer
• Tekst voor toneelstukje
• Kleurplaat van Jonatan, Zacharias en de engel

...

Tweede advent ......................................
• Tekst uit het dagboek van Zacharias
• Themapagina ‘Mannen en vrouwen’ uit de Jeugdbijbel

...

Derde advent .......................................
• Ster om in te kleuren
• Spiegels om te versieren, exclusief de sterretjes

...

Vierde advent .......................................
• PowerPoint voor de beamer
• Ganzenbord

...

Kerst ..............................................
• Bordje met de tekst ‘De volgende dag’
• Vier kaartjes met de tekst van de herders
• Kleurplaat van de stal (van Irene Goede)
• Plaat van de lege kerststal
• 6 kerstfiguurtjes om te verzamelen

........................................................

4

Binnenwerk Advent en Kerst in de kerk_Opmaak 1 30-09-15 15:54 Pagina 5

1 De aankondiging van
de geboorte van Johannes
De eerste zondag van advent
n.a.v. blz. 312-314 van de Jeugdbijbel

Startmoment in de dienst

................................................................
tijdsduur: ca. 5 minuten

3
2 1

aantal personen: 4

materialen:
• Beamer
• Microfoon
• PowerPoint met 3 sheets w w w
• Tekst voor toneelstukje w w w
liedsuggesties tijdens het hoorspel als zacharias & jonatan zingen:
• Hine ma tov (Opwekking 34; dit is Psalm 133 in het Hebreeuws)
• Psalm 134 uit het Liedboek voor de kerken.

... Het hoorspel .......................................................
Vier mensen lezen de stemmen van Zacharias, Jonathan, de engel en de
verteller voor. De gemeente kijkt ondertussen naar de dia’s.
We hebben hier gekozen voor voorlezen; dit kost minder voorbereiding en
de drempel voor mensen om mee te doen is wat lager. Uiteraard zou je er
ook voor kunnen kiezen om de personages op het podium in het zicht te
laten staan, maar mensen kunnen ook naar de dia’s kijken, dus het podium
zal niet het enige aandachtspunt zijn.
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... Introductie op het podium ..........................................
“Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn.
Vandaag is een feestelijke dag, want het is de eerste zondag van advent.
Dat betekent dat we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus. We kijken
in de komende vier weken naar alles dat meer dan 2000 jaar geleden
gebeurde. Zo begrijpen we straks het verhaal van Kerst nog beter.
Vandaag leren we familie van Jezus kennen. Een oom van Jezus om precies
te zijn: oom Zacharias. En deze oude oom Zacharias werkte in de tempel.
Vandaag gebeurt daar iets heel bijzonders.”
Jonatan, Zacharias, engel Gabriël, verteller > die heeft de rest?
dia 1

‘Jij bent!’ fluistert Jonatan.
Zacharias schrikt op en doet een stap naar voren. Hij houdt het reukoffer
stevig vast tussen zijn trillende vingers. Nu niet uitgaan, denkt hij. Er zitten
toch wel genoeg kooltjes in om de wierook te laten branden? Hij mag het op
het altaar zetten. Voorzichtig.
‘Rustig maar,’ zegt Jonatan. Jonatan is altijd rustig en vriendelijk, echt een
heel fijne priester, een voorbeeld. Zacharias glimlacht naar hem en laat zijn
adem langzaam ontsnappen.
Oh, wat was Zacharias trots toen hij hoorde dat hun priesterafdeling aan de
beurt was voor de priesterdienst. En zijn vrouw, zijn lieve Elisabet, was er
twee dagen vrolijk van geweest. En nu is het zover en staat hij te dromen!
Of nee, eigenlijk niet te dromen, maar te denken aan zijn Elisabet, dat het
zo mooi zou zijn als ze dit alles zou zien, zou meemaken. De mooie ruimte,
het zachte licht, het zingen, de langzame en zorgvuldige gebaren. Hij wil
haar gezicht zien, die blije lichtjes in haar ogen. En hij denkt ook aan wat ze
samen zo erg missen.
Hij zet het reukoffer neer. Precies op de goede plek.
dia 2

Jonatan begint naast hem te zingen en Zacharias valt in. Hun stemmen
klinken samen beter dan alleen. Het is echt zo dat één plus één drie is, zoals
Jonatan altijd zegt.
(Jonatan en Zacharias zingen. De gemeente luistert naar het lied.)
6
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Dan hoort Zacharias nog een geluid. Een stem! Die stem zingt niet, maar
praat. Helder, een open geluid. Hij kijkt om zich heen en achter zich ziet hij
iets. Het lijkt bewegend licht.
‘Een engel,’ zegt Jonatan en zelfs nu blijft hij rustig.
Het is opeens helemaal stil in de tempel. Een diepe, witte stilte. Zacharias
voelt zich ook rustig worden.
dia 3

‘Ik ben de engel Gabriël,’ zegt de engel. ‘Ik volg je al een tijdje en weet waar
je elke dag voor bidt.’
Zacharias buigt zijn hoofd en mompelt: ‘Een zoon.’
‘Je zult een zoon krijgen,’ zegt de engel, ‘en jullie zullen heel blij met hem
zijn.’
Zacharias knippert met zijn ogen, hij kan bijna niet geloven dat wat hij ziet
en hoort echt is. Slaapt hij? Is hij ook nog in slaap gevallen in de tempel?
‘Je moet je zoon Johannes noemen,’ zegt de engel. ‘Hij zal niet alleen jullie
blij maken, maar heel veel andere mensen ook. Heel veel mensen zullen
door hem gaan geloven. Ook God zal blij met hem zijn.’
‘Maar… maar…’ zegt Zacharias tegen de engel. ‘Hoe kan dat nou allemaal?
Ik ben al een oude man en mijn vrouw is ook niet meer de jongste.’
‘Vind je het moeilijk om dit nieuws te geloven?’ vraagt de engel. Zacharias
knikt.
‘Dat is jammer,’ zegt de engel, ‘want het is echt waar. Nu zul je niet meer
kunnen praten tot de dag waarop je zoon zijn naam krijgt.’
Meteen wil Zacharias zijn excuses aanbieden. Maar er komt geen enkel
geluid meer uit zijn keel.

... Nawoord ...........................................................
“Dit was de dag dat Zacharias een engel zag. De engel vertelde Zacharias
dat hij een zoon zou krijgen. Dat was heel bijzonder, want Zacharias wilde
al jaren niets liever dan een kindje, maar hij was al heel oud en dan kan dat
niet meer. De zoon waar de engel over sprak, zou een hele belangrijke man
worden. Straks in de bijbelgroep gaan we kijken hoe dat nou verder moet
met Zacharias. Want als je niet kunt praten, worden sommige dingen heel
moeilijk, hè?
We gaan een lied over zingen over stil zijn.”
7
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liedsuggesties:
• Zacharias en Elisabeth – te vinden op YouTube.
• Wees stil voor het aangezicht van God – Opwekking 464
• Sprakeloos – van de cd het is Kerst! met o.a. Elly & Rikkert.

Legaal te downloaden/kopen via www.gospelmusic.nl.

Verwerking in de groep van 4-8 jaar

................................................................
materialen:
• Potloden, stiften
• Glitterlijm, glitterverf, goudstiften
• Goud- of glanspapier
• Kleurplaat van Jonatan, Zacharias en de engel

www

1 gesprek

Bedenk met de groep zoveel mogelijk manieren waarop Zacharias iets duidelijk kan maken zonder te kunnen praten (tekenen, uitbeelden, schrijven).
2 doen

Geef één kind een opdracht die hij/zij moet uitbeelden. Laat de groep raden
wat er wordt bedoeld. Doe het eerst zelf voor. Opdrachten kunnen zijn:
Maak aan de groep duidelijk
• dat je iets wilt eten
• dat je pijn hebt
• dat je moe bent
• dat je iets wilt drinken
• dat je een konijn hebt gezien
• dat je boos bent
Bedenk daarna samen met de groep hoe Zacharias had kunnen uitbeelden
dat hij een engel had gezien en dat Elisabet een baby zou krijgen.
3 creatief

Maak een tekening van Jonatan en Zacharias en de engel. Maak de priesters
en de engel extra mooi met glitterlijm en goudpapier.
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Verwerking in de groep van 8-12 jaar

................................................................
materialen:
• Papier, pen, klei of ander materiaal om opdracht 2 uit te voeren
• Evt. multimedia; bijv. tablet met Skype, telefoon met Instagram enz.
1 gesprek

Bedenk met de groep zoveel mogelijk manieren waarop Zacharias in deze
tijd zou communiceren, zonder te kunnen praten.
2 doen

Laat elk tweetal een manier kiezen om de volgende boodschap over te
brengen aan de rest van de groep. Probeer alle manieren aan bod te laten
komen; bedenk van te voren welke materialen/media je mee moet nemen.
communiceer deze boodschap:

In de tempel heb ik een engel gezien.
Hij vertelde mij dat mijn vrouw, die al heel oud is, zwanger zal worden.
Omdat ik de engel niet geloofde, heeft hij ervoor gezorgd dat ik niet
meer kan praten.
3 gesprek

Hoe zou Zacharias zich gevoeld hebben toen hij thuis kwam?
Wat zou Elisabet gedacht/gezegd hebben?
Welke tijd lijkt je moeilijker om niet in te kunnen praten: de tijd van Zacharias
of onze tijd? Waarom?
4 creatief
• Knutsel een engel (Pinterest etc.).
• Onderzoek hoe de tempel (het Heilige, Het Heilige der Heiligen) eruit zag.

Probeer de tempel na te bouwen of tekenen.
• Laat het verhaal als stripverhaal tekenen.
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2 De baby van Zacharias
krijgt een naam
De tweede zondag van advent
n.a.v. blz. 314-316 van de Jeugdbijbel

Startmoment in de dienst

................................................................
tijdsduur: ca. 7 minuten

3
2 1

aantal personen: 1

materialen:
• Microfoon
• Verkleedkleren voor Zacharias
• Een (dag)boek waar de voor te lezen tekst in geplakt of gelegd kan

worden.
• De tekst uit het dagboek van Zacharias

www

... Toneel .............................................................
Introduceer jezelf als vriend/broer/zus van Zacharias en vertel dat je
toestemming hebt om uit het dagboek van Zacharias voor te lezen.
Je komt aan de gemeente vertellen hoe het verhaal dat ze vorige week
hebben gehoord verder gaat.
Benadruk dat als je ‘ik’ leest, dit dus op Zacharias slaat; hij schreef dit
dagboek in de tijd dat hij niet kon praten.
Tekst uit het dagboek
Het is zover! Ik ren naar de vroedvrouw en zij rent met mij mee terug. Ik moet
buiten wachten en probeer niet al te erg te letten op de geluiden die uit mijn
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huis komen. Nog even, denk ik, dan heb ik hem vast, mijn mannetje, mijn
lieve zoon.
Hoe zal hij eruitzien? Is hij klein of groot, stevig of slank? Wat zal de vorm
zijn van zijn hoofd? Rond, puntig of juist wat hoekig? Heeft hij meteen al
haar? Wat voor geluid zal hij maken, hoe klinkt zijn stemmetje?
En meteen als ik daaraan denk, hoor ik iemand hard huilen. Het mooiste
geluid van de wereld, denk ik. Mooier dan het samen zingen met Jonatan in
de tempel.
In de dagen erna is het huis vol mensen. Iedereen praat over het pasgeboren
kind. Alleen ik kan nog steeds niets zeggen. Ik denk terug aan de woorden
van de engel Gabriël en probeer af en toe wat te spreken, maar het blijft
stil. Samen kijken Elisabet en ik naar onze zoon, we wassen
hem, Elisabet voedt hem, we verschonen hem, aaien
hem, bekijken hem, ruiken aan hem, houden hem
eindeloos vast en zo gaan de dagen voorbij als een
lange droom. En dan opeens is het dag acht na de
geboorte en moet de jongen besneden worden.
Er zijn veel mensen gekomen. Ze zijn blij voor mij
en Elisabet. Jonatan is er ook.
Onze buren en vrienden zijn benieuwd naar
de naam van mijn zoon. Ze zullen wel denken
dat het kind naar mij, Zacharias genoemd zal
worden. Maar Elisabet zegt dat onze zoon
Johannes zal heten.
‘Wat een vreemde naam,’ zegt de vroedvrouw.
‘Dat kan niet kloppen, Elisabet, niemand in
je familie of in die van je man heet zo. Je bent
vast een beetje in de war.’ Ze draait zich om
naar mij en kijkt mij onderzoekend aan.
‘Hoe moet je zoon gaan heten?’
Jonatan geeft mij mijn lei aan. Daarop schrijf
ik met duidelijke letters de naam van het kind.
En op het moment dat ik de naam heb opgeschreven, voel ik dat ik het kan zeggen,
hardop. Maanden kon ik niks zeggen en nu
11
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komt er luid en duidelijk een woord uit mijn mond, één woord, de naam van
mijn zoon: ‘Johannes!’
‘Johannes?’ vraagt de vroedvrouw. ‘Dat zegt Elisabet ook al. Wat een vreemde
naam.’
‘Nee,’ lach ik, ‘een prachtige naam, voor een prachtig kind!’

... Nawoord ...........................................................
“Deze tweede adventzondag hebben we Johannes leren kennen. Johannes
is de neef van Jezus en gaat later als hij groot is iedereen vertellen over Jezus.
Hij zal uitleggen dat Jezus de Redder is waar de bijbel over spreekt. Hij zal
een groot profeet worden. Zullen we samen zingen over Johannes en zijn
prachtige naam? Want de naam Johannes betekent
‘God is genadig’. Genadig betekent dat je iemand vergeeft. De naam Johannes
betekent dus eigenlijk dat God ons vergeeft. Mooi hè?!”

... Zingen met de gemeente ...........................................
(op de wijs van Opwekking 46: Vader, ik aanbid U)
Dit lied kan in canon worden gezongen.
Wat een prachtige baby
Wat een prachtige baby
Halleluja
Zijn naam is Johannes
Zijn naam is Johannes
Halleluja
God is ons genadig
God is ons genadig
Halleluja
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Verwerking in de groep van 4-8 jaar

................................................................
materialen (voor beide leeftijdsgroepen):
• Geboortekaartje + envelop met geboortepostzegel (of voorbeeld van

internet)
• Karton of papier voor kaartjes
• Stiften, potloden, lijm, schaar
• Stickers, poëzieplaatjes, glitters enz. om het kaartje te versieren
• Voornamenboek (via de bibliotheek, jonge ouders uit de gemeente of

online)
voorbereiding

Zoek de benodigdheden bij elkaar. Bereid het geboortekaartje voor.
Stuur voorafgaand aan de zondag een mailtje naar de ouders, met de vraag
of het kind zijn of haar eigen geboortekaartje mee naar de kerk mag nemen.
Mocht er net een kindje geboren zijn in de gemeente, dan is het natuurlijk
erg leuk om dat geboortekaartje te laten zien (eventueel met een foto of zelfs
de baby ‘live’ in de kindernevendienst).
1 gesprek

Laat de groep een envelop zien met een geboortepostzegel erop. Wat zou
erin zitten?
Kijk samen naar het geboortekaartje dat erin zit.
Wat staat er op zo'n kaartje? (naam, de geboortedatum, een mooi plaatje of
een foto van de baby, etc.)
Soms zetten ouders een bijbeltekst op de kaart of schrijven ze: ‘Wij zijn
dankbaar’. Weten de kinderen ook wat er op hun eigen kaartje stond?
Waarom zouden papa en mama dat erop gezet hebben?
Bespreek wat Zacharias en Elisabet op de kaart zouden zetten als zij een
geboortekaartje zouden hebben gestuurd.
2 creatief

Maak het geboortekaartje van Johannes. Bedenk wat je erop zou zetten. Kies
een mooi gedichtje of bijbelvers. Versier de kaart mooi.
NB: groep 1&2 kunnen nog niet schrijven; laat hen vooral tekenen. Jij als
leiding zou er evt. wat op kunnen schrijven (vooraf of ter plekke).
13
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Verwerking in de groep van 8-12 jaar

................................................................
materialen: zie hierboven bij de jongere groep
1 zoek op

Lees samen (een kopie van) de themapagina ‘Mannen en vrouwen’: blz. 288
uit de Jeugdbijbel.
Laat de kinderen in eigen woorden vertellen waarom het vroeger zo belangrijk was om een zoon te krijgen.
Nu je weet hoe belangrijk het was om een zoon te krijgen, begrijp je
misschien ook goed waarom Zacharias zo blij was. Nu werd Elisabet niet
meer belachelijk gemaakt.
www

2 gesprek

Zou je later zelf kinderen willen? Waarom wel/niet?
De naam van Johannes betekent: ‘God is genadig’. Weet je nog wat dat
betekent?
Weet jij wat jouw naam betekent?
Weet je hoe jouw geboortekaartje eruit ziet? Wat staat erop? Waarom zouden
je ouders dat erop gezet hebben?
Wat voor geboortekaartje zouden Elisabet en Zacharias verstuurd kunnen
hebben? Wat zouden ze er zeker op gezet hebben? Waarom denk je dat?
3 creatief

Ontwerp een geboortekaartje voor Johannes. Denk aan: een (bijbel-)tekst
voor op het kaartje, eventueel de uitleg van zijn naam, de gegevens van de
ouders.
Maak er een bijzonder kaartje van met vlaggetjes, doosjes, romper enz. Kijk
voor creatieve geboortekaartjes op: geboortekaartjes.nl.
alternatief:

Tegenwoordig hangen mensen grote posters of stickers op het raam als hun
baby geboren is. Maak op een A3 (of A2) een geboorteposter voor Johannes.
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3 Maria heeft
groot nieuws
De derde zondag van advent
n.a.v. blz. 317-320 van de Jeugdbijbel

Startmoment in de dienst

................................................................
tijdsduur: ca. 5 minuten

3
2 1

aantal personen: 2

materialen:
• Microfoon (liefst 2)
• Verkleedkleren voor Jozef en Maria
• Bladmuziek van ‘Midden in de winternacht’
voorbereiding

Kies personen voor Jozef en Maria en zing samen het lied een keer door.
Zoek verkleedkleren voor Jozef en Maria. Tip: een doek met een touw om het
hoofd geeft al een oosterse indruk.
introductie op het podium

“Vandaag ontmoeten we Maria en Jozef. Maria heeft net heel spannend
nieuws gekregen en wil dit graag aan Jozef vertellen. Luister maar, ze gaan
het voor jullie zingen.”
lied:

Jozef en Maria zingen om de beurt een couplet over hoe zij de aankondiging
van Maria’s zwangerschap beleefd hebben.
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Mocht het lastig zijn twee solisten te vinden, dan zou dit lied ook prima door
de hele gemeente gezongen kunnen worden: de vrouwen zingen de coupletten van Maria en de mannen vertolken Jozef. Het is wel aan te raden dan
van te voren toe te lichten wat er van de gemeente verwacht wordt.
Op de wijs van: ‘Midden in de winternacht’
Maria
Jozef, heb je even tijd, ‘k moet je wat vertellen
Luister goed wat ik je zeg, stop met vragen stellen
Gisterochtend heel erg vroeg
Kwam een engel op bezoek
Hij vertelde kort
Dat ik zwanger word
Van een zoon, niet gewoon, maar Hij wordt bijzonder
Dat is nou Gods wonder.
Jozef
Maar Maria, dat is raar, wij zouden eerst trouwen
Ik ben nog niet eens je man, kan ik je vertrouwen?
Hoe kan jij nou zwanger zijn?
Dit nieuws doet me erg veel pijn
Jij doet mij verdriet
Nee dit kan ik niet
Ik ga weg, je hebt pech, ik ga je verlaten
‘k Ben in alle staten.
Maria
Jozef, wees nou even stil, stop eens met dat grienen
Want als dit is wat God wil, dan wil ik Hem dienen
O, natuurlijk schrok ik wel
Zie ik opeens Gabriël
Ik, een jonge vrouw
Arm en ongetrouwd
Maar hij zei tegen mij: God zal voor ons zorgen
Heb geen angst voor morgen.
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Jozef
Ach Maria, lieve schat, je hebt nooit gelogen
Misschien is dit ook wel waar, ben ik niet bedrogen
God zal altijd naast me staan
Hij zal altijd met ons gaan.
Ik zal bij je zijn
Want dat vindt God fijn
Het is raar, dat is waar, maar ik wil geloven
‘t kindje komt van boven.
Jozef en Maria samen
Ondanks dat God bij ons is, zijn het zware tijden
Mensen lachen ons steeds uit, willen ons vermijden.
Hoor je wat die vrouw daar zei?
Zij bespot en lacht om mij
Want ze vindt het raar
Dat is zonneklaar
Het doet zeer, maar de Heer, zal wel uitkomst geven,
Straks is er nieuw leven.

... Nawoord ...........................................................
“Zo, dat was even schrikken voor Maria en Jozef. Wat fijn dat Jozef het verhaal van Maria geloofde en dat zij samen voor de baby zullen zorgen. Maar
er waren ook mensen die het niet geloofden. Die Maria en Jozef uitlachten.
Daar zullen we in de bijbelgroep ook over praten. Gelukkig mogen we weten
dat God altijd van ons houdt, ook wanneer mensen dat niet doen. Zullen we
daar samen over zingen?”
liedsuggesties:
• Ik ben veilig in Jezus’ armen – Opwekking 86
• Ben je groot of ben je klein – Opwekking voor kinderen 18
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Verwerking in de groep van 4-8 jaar

................................................................
materialen:
• Per kind een kopie van de ster
• Potloden, stiften
• Scharen
• Spiegel(tjes)
• Eventueel lintjes

www

1 gesprek

In de kerk hoorden we dat de mensen Jozef en Maria uitlachten.
Ben jij wel eens uitgelachen?
Hoe voelde jij je toen?
Wat heb je toen gedaan?
Zouden Jozef en Maria zich ook zo hebben gevoeld?
Als je verdrietig bent, kan je altijd met God praten. Hij wil jou dan weer blij
maken. Hij zal jou nooit uitlachen, want Hij vindt jou precies goed. Hij vindt
jou een superster! Als je daar aan denkt, word je toch zo weer blij?
2 creatief

Geef ieder kind een kopie van de ster op stevig papier (kopieer minimaal op
A5-formaat). Laat ze hierin zichzelf tekenen. Door een lintje aan de ster vast
te maken, wordt het een kerstster die in de kerstboom kan worden gehangen. Met een spiegeltje erbij wordt het voor de kinderen extra leuk om zichzelf te tekenen.

en
ij e
m
dt r!
vin ste
d
r
Go upe
s
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Verwerking in de groep van 8-12 jaar

................................................................
materialen:
• Per kind een bijlage met beide spiegels erop
• Stiften, pennen, potloden
• Stickers, glitters, goudverf, goudpapier enz.

www

1 gesprek

Hoe zou Jozef het vinden dat Maria zwanger was? En wat zou hij ervan vinden
dat veel mensen het verhaal van de engel niet geloofden en hen uitlachten?
Ben jij wel eens uitgelachen? Waarom was dat?
Hoe voelde dat?
Is het eigenlijk belangrijk wat andere mensen van jou denken of over je zeggen?
En waarom?
Is het belangrijk wat God van jou vindt? Waarom?
Wat vindt Hij dan van jou?
Hoe kom je daar achter?
Zoek 1 Johannes 3:1 op (Bijbel in Gewone Taal) en bespreek dit: ‘Bedenk hoeveel de vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn
kinderen noemt.’
Lees en bespreek ook 2 Tessalonicenzen 2:16-17: ‘God, onze Vader, houdt
van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en hij geeft ons het
vertrouwen dat het goed komt.’
2 creatief

Geef elk kind de bijlage met 2 spiegels
Laat ze er in tekenen en/of schrijven:
a) Hoe anderen jou zien; waarom lachen zij jou misschien uit of waarvan
baal jij wel eens bij jezelf?*
b) hoe God jou ziet.
*Deze opdracht kan je kinderen alleen geven als de sfeer in de groep veilig
is. Twijfel je daaraan, laat de kinderen dan een spiegel voor een ander kind
uit de groep tekenen: zet ze tegenover elkaar en laat ze elkaar natekenen.
Door de kinderen een mooie wens onder de spiegel te laten schrijven,
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bemoedigen en verrassen ze elkaar. Bijvoorbeeld: “Jij kan zo mooi zingen,
dat vindt God heel fijn” of “Jij zorgt zo goed voor je kleine zusje, dat vindt
God heel goed van je.”
Kies de mooiste spiegel uit, versier die mooi en hang die op je kamer (bijv.
naast je spiegel), zodat je er nog eens naar kunt kijken.

Dit vinden anderen van mij

20
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4 Een onverwachte reis
De vierde zondag van advent
n.a.v. blz. 317-318 van de Jeugdbijbel

Startmoment in de dienst

................................................................
tijdsduur: ca. 7 minuten

3
2 1

aantal personen: 1

materialen:
• Microfoon
• Beamer + PowerPoint w w w
• Verkleedkleren voor Jozef + eventueel een strobaal of een schaap o.i.d.
voorbereiding

Lees de tekst onder ‘Toneel’ goed door en oefen een paar keer, zodat je op
het podium geen papier nodig hebt. Je mag het vrij vertellen.
Zorg ervoor dat de online te vinden PowerPoint in de kerkzaal werkt. Daarop
is te zien dat alles klaar is voor de baby (wiegje, kleertjes, etc.).
introductie op het podium

“Vandaag zijn we al bijna bij het kerstverhaal aangekomen. Hoe zou het met
Jozef en Maria gaan? We gaan gauw kijken.”

... Toneel .............................................................
Jozef vertelt de gemeente hoe goed hij was voorbereid op de komst van de
baby.
Hij laat zien wat hij thuis allemaal klaar had staan. Nu zitten ze in Betlehem;
in een stal!
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Jozef
“Dit was niet de bedoeling.” (Jozef komt hoofdschuddend op.)
“Dit was NIET de bedoeling! Thuis staat alles klaar voor de baby. We waren
zo goed voorbereid en moet je ons nu eens zien. We hebben niet eens een
wiegje!
Ik heb zo’n mooi bedje getimmerd voor ons kindje, maar die staat thuis.
Nee, dit was niet de bedoeling. Willen jullie zien hoe mooi we het thuis voor
elkaar hebben? Kijk maar eens...”
(PowerPoint start: bespreek alle dia’s die voorbij komen. Vertel bijvoorbeeld
iets over de kleur, maat, reden waarom je dit gemaakt/gedaan hebt enz.)
“Ja, we waren er helemaal klaar voor en toen moesten we op reis. Van de
keizer moest iedereen zich laten inschrijven. En om ons in te laten schrijven
moesten Maria en ik op reis: naar Betlehem. Dagenlang lopen.
En nu, terwijl we nog lang niet thuis zijn, komt de baby al bijna!
Nee, dit was niet mijn bedoeling. Zo had ik het niet bedacht. Maar ik vertrouw op God, Hij zal ons wel helpen. Ik mag er toch vanuit gaan dat dit wel
Gods bedoeling is? Maar snappen doe ik het niet echt…”
(Jozef loopt af)

... Nawoord ...........................................................
“Ja, het leven gaat niet altijd zoals wij zelf plannen.
Maar God gaat wel altijd met ons mee, waar
we ook naar toe gaan en wat er ook gebeurt.
Zingen jullie mee?”
liedsuggestie
• Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje

– te vinden op YouTube
• God wijst mij de weg – Opwekking 429
• Wees niet bang, Ik roep je bij je naam

– Elly & Rikkert
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Verwerking voor beide leeftijdsgroepen

................................................................
materialen:
• Karton en papier voor de babykamers, ruwer materiaal voor de baby-

kamer in de stal
• Stickers, poëzieplaatjes, glitters enz. om de babykamers mee te versieren
• Stiften, potloden, lijm, schaar
• Ganzenbord
• Dobbelstenen
www

1 gesprek

In de kerk zagen we Jozef. Wat hadden hij en Maria alles goed voor elkaar,
hè?
Wat hadden ze allemaal gekocht voor de baby?
Jozef moest op reis met Maria. Denk je dat Jozef dat fijn vond? Waarom denk
je dat?
Waar moet de baby nu in slapen, denk je?
Soms hebben wij bedacht hoe iets moet gaan, maar dan gaat het toch anders. Dan denken we dat het een groot probleem is. Heb jij dat wel eens
meegemaakt? Wat vond je daarvan?
Gelukkig heeft God altijd een plan. Hij zal altijd met ons mee gaan en ons
helpen.
2 gesprek

a) Speel het ganzenbord dat je hebt uitgeprint met de kinderen.
b) Laat de kinderen in groepjes uitbeelden hoe de reis met de ezel geweest
zou kunnen zijn. Verzin samen met de kinderen problemen die Jozef en
Maria misschien tegenkwamen. Laat de kinderen daarna een toneelstukje maken waarin ze deze problemen oplossen.
c) Laat de kinderen 2 babykamers tekenen of knutselen; 1 kamer zoals
Jozef en Maria in hun eigen huis klaar hadden staan en 1 ‘babykamer’ in
de stal.
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5 Het geluk van
Jozef en Maria
Eerste kerstdag
n.a.v. blz. 318-321 van de Jeugdbijbel

Startmoment in de dienst

................................................................
tijdsduur: ca. 10 minuten

3
2 1

aantal personen: 6

(waarvan 2 hoofdrollen)
+ zoveel kinderen als gewenst
materialen:
• Microfoons
• Bladmuziek van ‘Midden in de winternacht’
• Verkleedkleren
• Bordje met daarop de tekst: de volgende dag www
• Vier kaartjes met de tekst van de herders erop www
• Babypop
• Theedoek en elastiek of touwtje als hoofddoek per kind dat meespeelt
• Eventueel een decor (stal, baal stro o.i.d.)
voorbereiding

Jozef en Maria hebben hun tekst van te voren al ingestudeerd. Zij leiden het
spel.
De 4 herders krijgen een kaartje met tekst en kunnen de tekst voorlezen.
Zij hoeven alleen te weten wanneer zij moeten knielen.
Wanneer de tweede dag aanbreekt (dit wordt aangegeven met een bord met
de tekst ‘de volgende dag’) lopen alle kinderen verkleed als herder (met de
theedoek om het hoofd geknoopt) langs bij Jozef en Maria en de baby. Ze
knielen bij de baby en lopen door. Zo zijn alle kinderen betrokken bij dit
24
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toneelstuk. Zelfs gastkinderen kunnen meespelen, want het hoeft niet te
worden geoefend. Zorg dan wel voor extra theedoeken.
introductie op het podium

“Vandaag is het echt kerstfeest. We hebben al vier weken uitgekeken naar
dit moment. Vandaag gaan we kijken in de stal. Hoe zou het met Maria en
Jozef gaan? En zou Jezus er al zijn? Kom, we gaan kijken.”

... Toneel .............................................................
(Jozef en Maria lopen het podium op)
Jozef: Er komen mannen deze kant op.
Maria: Wat zouden ze willen?
Jozef: Misschien onderdak, eten?
(Herders komen het podium op)
Jozef: Hallo, goedenavond. Kan ik jullie helpen?
Is er iets?
Herder 1: Is hier net een baby geboren, is hij in
een doek gewikkeld en ligt hij in een voerbak?
Jozef: Ja.
Herder 2: Wij waren bij onze kudde, maar toen
verscheen er een engel. Een engel in stralend licht.
Hij zei dat onze redder was geboren. We zouden
hem in Betlehem kunnen vinden. In een doek
gewikkeld, in een voerbak. Toen kwamen er
heel veel engelen en allemaal zeiden ze dat we
naar hem toe moesten. Nu meteen. Dat deden we.
Daarom zijn we hier. Om hem te kunnen zien.
Mogen we dichterbij komen?
Jozef: Maria? Vind jij dat goed? Kunnen ze even
binnenkomen?
Maria: Zeker! Goede mensen zijn altijd welkom.
Jozef: Maar ben je niet veel te moe?
Maria: Laat ze maar binnen Jozef, het komt wel goed.
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(Jozef stapt opzij zodat de herders naar binnen kunnen. Herders blijven staan.
Jozef pakt de baby van Maria over. De herders kijken en knielen dan.)
Jozef: Wat doen jullie?
Herder 3: Dat is hem. Ik weet niet veel, maar ik weet wel dat hij iets bijzonders is.
Herder 4: We moeten gaan. Maar we vergeten jullie nooit meer. En hem (wijst
naar de baby) …hem vergeten we helemaal nooit meer. We zullen iedereen
over hem vertellen.
(Herders staan op, omhelzen Jozef, knikken naar Maria en vertrekken.)
Iemand loopt over het podium met het bordje ‘de volgende dag’. Er komen
steeds nieuwe herders het podium op. Jozef houdt de baby vast.
Het bordje ‘de volgende dag’ kan na elk groepje herders weer het podium
opkomen, om het effect te vergroten dat er dagen lang herders langskwamen
die het goede nieuws gehoord hadden.
Jozef zegt tegen elk groepje herders dat opkomt: Mooi hè?
De herders knikken.
Maria: Fijn dat jullie gekomen zijn.
De herders knikken weer en lopen dan door om plaats te maken voor nieuwe
herders. Als alle herders weg zijn zingt Maria op de melodie van ‘Midden in
de winternacht’.
Maria:
Iedereen kan het nu zien, Jezus is geboren
Ook al is Hij nog zo klein, Hij laat van zich horen
Hij huilt als Hij honger heeft
Tot ik hem wat drinken geef
Later zal Hij echt
Koning zijn van recht
’t is mijn wens, dat dit mens, dat dit kind van boven
mensen doet geloven.
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Met de gemeente:
Deze mooie winterdag, heeft God ons gegeven
Dankbaar knielen we in ‘t stro, bij dit nieuwe leven
Samen geven wij u eer
U bent Jezus onze Heer
Wat een feest vandaag
Zing het hoog en laag
Prijs de Heer, prijs de Heer, prijs hem alle tijden
Hij zal ons bevrijden
(Jozef en Maria lopen af)

Verwerking voor beide leeftijdsgroepen

................................................................
materialen:
• Benodigdheden
• Kleurplaat van de stal w w w
• Potloden, stiften
• Dobbelsteen per 3 à 4 kinderen
• Plaat lege kerststal w w w
• Per kind plaatjes van 6 kerstfiguren voor het dobbelspel

www

1 gesprek

Weet je nog wat de herders vonden van het kleine kindje Jezus?
Heb jij ook wel eens een kleine baby gezien of mogen vasthouden?
Hoe vond je dat?
Zou jij wel een van die herders geweest willen zijn zodat je het kindje Jezus
zelf kon zien?
Waarom?
2 creatief

Teken jezelf in de stal. Bekijk samen met de kinderen de kleurplaat. Zie je
dat er een paar lege plekjes zijn in de stal? Op welk plekje zou jij willen
staan?
Waarom lijkt dat je een fijn plekje?
Ieder kind tekent zichzelf op de plek die hem/haar het fijnst lijkt.
27
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3 gesprek

Kijk eens naar je tekening. Waar heb jij jezelf getekend?
Wat zie je als je daar staat?
Wat vind je het meest bijzonder aan wat je meemaakt vanaf die plek?
Wat zou jij tegen Jezus willen zeggen?
4 dobbel je kerststal compleet

De kinderen gooien met een dobbelsteen. Bij elk aantal ogen hoort een
kerstpersonage. Wie heeft als eerste zijn of haar kerststal compleet?
1 = Jozef
2 = Maria
3 = kribbe met baby
4 = schaap
5 = herder
6 = engel
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