
Kinderkerk 13 december 2020 
Derde zondag van de advent 
 
Symbool: ster of kaars 
 
Maak van tevoren een aantal sterren of kaarsen van papier klaar, zoveel 
als er kinderen zijn. 

 
Achtergrond (voor ouders en begeleiders) 
Op de derde zondag van de advent staat de diaconie centraal. Hoe bereiken 
mensen de gerechtigheid, hoe komt de liefde van God in de wereld? Hoe 
laten mensen zien dat ze verbonden zijn in Gods liefde? Jesaja vertelt daar 
concreet over: gebroken harten genezen, gevangenen vrijlaten, schulden 
vereffenen (genadejaar van de Heer was eens per zeven jaar: alle mensen 
die schulden hadden opgebouwd en niet in staat waren die te voldoen, 
konden weer met een schone lei beginnen), Gods wet was een wet ten 
dienste van het leven van mensen, dus jubel.  
 
De evangelielezing lijkt veel op die van vorige week: weer komt het verschil 
tussen Jezus en Johannes de Doper naar voren. Duidelijk wordt dat 
Johannes een wegbereider is voor Jezus, en dat het uiteindelijk om Jezus 
gaat en niet om Johannes de Doper. Hoewel hun boodschap heel veel 
overeenkomsten heeft. Johannes de Dopen verwijst naar Jezus.  
 
Wat doet een wegbereider van Jezus? Wat is een getuige, verwijzer? Waar 
verwijst hij naar? Wat weet Hij van Jezus?  
 
 



Opening 
Op tafel ligt een paars kleed, met hierop de bijbel en de adventskrans. 
Steek de eerste, tweede en derde kaars van de adventskrans aan. 

 
 
Gebed 

Goede God, 

Soms lopen we tegen dingen aan, 
stomme dingen  
dingen die we niet begrijpen, 
of die eindeloos lijken te duren. 

Soms voelt het alsof het nooit gaat lukken, 
alsof ik het niet kan.  
Of soms lijkt de wereld niet mee te willen werken, 
alles gaat dan fout. 

Maar soms lieve God, 
gaat alles dan plots toch weer goed! 
Dan begrijp ik, dan kan ik, dan werkt het, gaat alles goed! 
Dat kwam omdat ik niet opgaf. 

Ik bleef hopen! 
Ik gun iedereen hoop! 
Ik hoop dat U die hoop kan geven 
aan wie ik het zelf niet geven kan. 



Amen 

 
 
Bijbelverhaal 
Johannes, l, 6-8, 19-28 
 
Johannes, een man die door God gestuurd was, stond luid te spreken in de 
buitenlucht. Hij wilde iedereen vertellen dat hij geloofde in het Licht. Hij 
hoopte dat iedereen dan ook in het Licht zou gaan geloven. Hij geloofde in 
het Licht. Maar hij was niet zelf dat Licht, hij kwam er alleen over vertellen. 
Uit Jeruzalem, de hoofdstad van het land, kwamen geleerde mannen naar 
Johannes toe. Zij waren gestuurd door belangrijke mensen om Johannes 
vragen te stellen. 
“Wie ben jij?”, vroegen ze hem. Heel beslist gaf Johannes meteen een 
duidelijk antwoord: “Ik ben niet de Messias, de Gezalfde.” “Maar wie ben je 
dan? Ben je soms de profeet Elia?” “Nee,” zei Johannes, “die ben ik ook 
niet.” “Ben je dan de grote profeet die zou komen?”, vroegen ze verder. 
Weer zei Johannes: “Nee.” 
“Maar wie ben je dan wél?” vroegen ze. “We moeten toch een antwoord 
geven aan de mensen die ons gestuurd hebben. Hoe noem jij jezelf?” 
Johannes zei: “Ik zal het zeggen met de woorden die de oude profeet Jesaja 
in zijn boek heeft opgeschreven. ‘Ik ben iemand die staat te roepen in de 
woestijn.’ Ik roep dat je de weg vrij moet maken voor de Heer.” 
“Weet je wat wij dan niet kunnen begrijpen?” zeiden de geleerde mannen. 
“Als jij de Messias niet bent en je bent Elia niet en je bent ook geen grote 
profeet, waarom sta je dan te dopen?” 
Johannes zei: “Het is gewoon water waar ik mee doop. Maar er is nu al een 
man bij jullie, die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij en is veel belangrijker 
dan ik. Ik ben nog niet belangrijk genoeg om Hem te helpen zijn sandalen 
uit te doen. Over Hem kom ik vertellen.” 
 
Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 
 

Gesprek met de kinderen 
Ga daarna met de kinderen in gesprek over Jezus. Zijn komst zorgt ervoor 
dat er licht komt in de wereld. Hoe kun je licht zijn in het donker? Hoe kun 
je een licht zijn voor andere mensen? 
 

Activiteit 
Schrijf of teken op een ster of een kaars hoe je een licht kunt zijn in het 
donker, en hoe je een licht kunt zijn voor andere mensen. 



 

Deze sterren/kaarsen 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 
ster/kaars hebben gemaakt, zij kunnen de ster/kaars 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. 
 


