
Kinderkerk 29 november 2020 
Eerste zondag van de advent 
 
Symbool: sleutel 
Maak van te voren een aantal sleutels van papier klaar, zoveel als er kinderen 
zijn. 

 
Achtergrond (voor ouders en begeleiders) 
Deze zondag staat waakzaamheid als thema centraal. Waakzaamheid: waarvoor? 
Waakzaamheid voor de boodschap van God aan de mens. Zijn we er alert op wat 
God de mens wil zeggen? Kennen we de boodschap van God? Durven we er open 
voor te staan? Verstaan we de boodschap? De lezingen van deze zondag proberen 
ons daarbij op weg te helpen.  
 
Jesaja is een profeet. Hij kent de boodschap van God heel goed, en hij ziet wat er 
in zijn tijd in de maatschappij gebeurt. En hij ziet dat er sommige dingen in de 
maatschappij gebeuren die niet passen bij die boodschap van God. Het gaat dan 
voornamelijk om zaken als gerechtigheid en eerbied voor het goddelijke.  De 
mensen van zijn tijd dienen niet altijd de gerechtigheid (een ieder leeft niet volgens 
Gods plan en bedoeling: namelijk ieder mens heeft het recht er te zijn en te leven) 
en de mensen van zijn tijd zien Gods aanwezigheid in de schepping niet. Daarom 
heeft God zich van hem afgewend. Jesaja vraagt God barmhartig te zijn en de 
mensen nieuwe kansen te geven door zich weer tot hen te wenden. 
 
In de evangelielezing spreekt Jezus ook over de waakzaamheid. Eigenlijk in een 
korte gelijkenis. Gelovigen dienen net zo waakzaam te zijn als een dienaar die de 
sleutels van het huis van zijn baas heeft gekregen om op het huis te passen. God 
heeft als het ware zijn sleutels van zijn rijk aan de gelovige mensen gegeven, om 
op Gods schepping te passen. Om daar zorgvuldig mee om te gaan. Hoe vindt God 



zijn Rijk als Hij terugkeert? Hoe gaan wij als gelovigen om met Zijn Schepping? Zijn 
wij daar wel alert op?  
Wat heeft dit alles te maken met de geboorte van Jezus? Dat de redder van de 
wereld, Jezus, de wereld probeert te redden van dwaalwegen. Van wegen die niet 
stroken met het beheer van Gods Schepping, die niet stroken met de liefde van 
God voor die schepping, die niet stroken met gerechtigheid voor iedereen. 
Waakzaamheid wordt gevraagd bij de keuzes die we mogen/moeten maken in het 
leven. Denken we daarbij aan Gods plan, aan Gods liefde?  
 
Opening 
Op tafel ligt een paars kleed, met hierop de bijbel en de adventskrans. 
Steek de eerste kaars van de adventskrans aan. 
 
Gebed 
Goede God, 
Wij bouwen soms een muurtje om ons hart 
en laten U niet binnen. 
We vergeten dat U er altijd bij voor ons wilt zijn 
en denken het wel allemaal zelf te kunnen. 
Maar dan opeens merken wij,  
vaak als we het moeilijk hebben of verdrietig zijn, 
dat we U vergeten zijn, 
en voelen we spijt. 
We willen heel graag de deur naar ons hart weer 
openzetten. 
En dan zal blijken dat u een Vader bent, 
die óns nooit vergeet. 
Die van ons houdt hoe dom we ook zijn. 
U bent als een vader die zijn kind omarmt 
als het terug komt. 
Uw hart is groter dan groot 
en staat open voor iedereen. 
Dank U God, voor de Vader die U bent. 
Amen 
 
Bijbelverhaal 
Marcus, 13, 33-37  
Jezus leerde zijn leerlingen dat Hij niet altijd bij hen kon blijven. Hij zou weer 
teruggaan naar zijn hemelse Vader. Maar Hij beloofde hen, dat Hij ooit weer naar 
de wereld terug zou komen. 



Daarom waarschuwde Hij hen: “Let op en blijf wakker. Want je kan niet weten 
wanneer dat zal gebeuren. 
Het is net als met een man die naar het buitenland gaat. Als hij weggaat vraagt hij 
aan zijn personeel om de dingen te doen, die gedaan moeten worden. Ieder krijgt 
zijn eigen taak. De man met de sleutels moest goed opletten. Zo moeten jullie ook 
opletten! Want je kan niet weten wanneer de man weer thuiskomt. 
Komt hij in de avond of komt hij in de nacht? Komt hij als het haantje kraait of komt 
hij in de morgen? 
Als hij onverwacht komt moet je niet zitten slapen!  
Daarom zeg Ik het nog een keer: Let goed op!” 
 
Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 
 
Gesprek met de kinderen 
Ga met de kinderen in gesprek over de sleutel van het huis van iemand krijgen: hoe 
ga je daar mee om? En als je nu van God het hele Rijk van God krijgt om voor te 
zorgen: hoe ga je daar dan mee om? Maak de kinderen gevoelig voor het feit dat 
wij niet alles maken, maar dat we alles te leen hebben van God, en dat we daar 
met heel veel vreugde en plezier van mogen genieten, maar dat we er wel zuinig 
en zorgzaam mee om dienen te gaan. En dat we het moeten delen met al die 
anderen die ook de sleutel van het Rijk van God hebben gekregen. Die daar ook 
van mogen genieten en er ook zuinig mee om dienen te gaan. 
Wat past wel, en wat past niet bij een zorgzaam oppassen op Gods Rijk?  
 
Activiteit 
Laat de kinderen op de sleutel schrijven/tekenen wat wel past bij het zorgzaam 
oppassen op Gods Rijk en wat niet past bij het zorgzaam oppassen op Gods Rijk. 
 
Deze sleutels worden verzameld door de begeleiding van de kinderkerk, en 
worden tijdens de gezinsviering op Kerstavond gebruikt. Voor de kinderen die niet 
bij de kinderkerk aanwezig zijn, maar thuis een sleutel hebben gemaakt, zij kunnen 
de sleutel meenemen naar de gezinsviering. 
 
Afsluiting met gebed 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk kome, 
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 



Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Na afloop van de kinderwoorddienst gaan we met de kinderen oefenen voor het 
kerstspel. 


