
Kinderkerk 20 december 2020 
Vierde zondag van de advent 
 
Symbool: geboortekaartje 
 
Benodigdheden: aantal gekleurde A5 vellen 
papier om geboortekaartjes van te maken 
 
Achtergrond (voor ouders en begeleiders) 
Deze vierde zondag van de advent wordt de 
familielijn van Jezus benadrukt: Jezus komt 
van de stam van David. Koning David kwam 
van eenvoudige afkomst, maar was trouw 
aan God. Hij wilde God meer eer geven door voor God een huis (tempel) te 
bouwen. God belooft aan David dat het huis van David eeuwig stand zal houden: 
later zagen de leerlingen in deze tekst dat  in Jezus wordt die belofte voldaan. Door 
Zijn verrijzenis blijft Hij eeuwig leven en dus blijft de stam van David in eeuwigheid.  
 
Naast de verbondenheid met de stam van David wordt ook de verbondenheid met 
God bekend. In de aankondiging van de geboorte van Jezus is door de engel en de 
heilige Geest die verbondenheid met God gelegd. In meerdere aankondigingen van 
geboortes die iets met God van doen hebben komt een engel voor. En de heilige 
Geest heeft met God te maken (scheppingsverhaal, geboorte Jezus, doop van 
Jezus, verrijzenis Jezus). God zelf is in het geding. En Maria accepteert dat, hoe het 
haar leven ook in de war zal schoppen, wat het ook met haar zal doen: zij wil 
dienstbaar zijn aan God en Zijn verhaal met mensen. Zij wil dienstbaar zijn aan Zijn 
liefde voor de mensen. Dat haar nicht Elizabeth op zo’n hoge leeftijd nog zwanger 
is geraakt zegt iets over de mogelijkheden van God.  
 
Durven wij het ook aan om de stem van God te volgen? Wat vraagt God van ons in 
ons leven?  
 
 
Opening 
Op tafel ligt een paars kleed, met hierop de bijbel en de adventskrans. 
Steek alle 4 kaarsen van de adventskrans aan. 



 
Gebed 
Goede God, 
In uw wereld zijn grote huizen en kleine huizen, 
dure huizen en goedkope huizen, 
mooie huizen en eenvoudige huizen. 
In al die huizen wilt U met ons zijn, en bij ons wonen. 
Maar U wacht rustig tot wij U uitnodigen. 
Daarom bidden wij nu samen: 
Kom naar onze huizen, kom in onze harten, 
want dan is het veilig en goed. 
Zelfs als mensen op straat moeten leven en slapen, 
zoekt U een plekje dichtbij hen. 
Zoals Jozef en Maria, die bijna geen slaapplaats vonden, 
maar uiteindelijk wel een eenvoudige stal. 
Hier wordt Uw Zoon, het kindje Jezus, bijna geboren. 
Nog een weekje wachten! 
Amen 
 
 
Bijbelverhaal 
Lucas, 1, 26-38 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
  



Gabriël was een engel van God. Hij moest regelmatig speciale berichten gaan 
brengen aan mensen die God had uitgekozen om iets bijzonders te doen. 
Zo was hij ook al een paar maanden geleden bij Zacharias geweest om te vertellen 
dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zou worden. En dat was heel speciaal, want 
Elisabeth kon geen kinderen krijgen want ze was al oud. En weet je? Elisabeth werd 
zwanger! 
Nu ging de engel naar Maria, die in Nazareth woonde. Maria was blij, want ze zou 
met Jozef de timmerman gaan trouwen. En daarna wilden ze wel graag een kindje. 
Maar toen kwam opeens de engel op bezoek. De engel zei: “Lieve Maria, ik groet 
je namens God. Hij zal bij je zijn!” Maria schrok! Ze begreep niet goed wat de engel 
bedoelde. Maar die zei: “God heeft jou uitgekozen om een zoon te krijgen, die je 
Jezus moet noemen. Hij zal de Zoon van God zelf zijn. God zal hem koning maken 
van Israël. Aan zijn macht zal geen einde komen.” 
Maria was verbaasd. Ze zei tegen de engel: “Maar ik ben nog niet getrouwd hoe 
kan ik dan zwanger worden?” De engel zei: ”Je zult niet zwanger worden van Jozef, 
maar door de kracht van God zal je zwanger worden. Daarom hoort jouw kindje bij 
God, en hij zal Zoon van God worden genoemd. God kan daarvoor zorgen, voor 
Hem is alles mogelijk. Net zoals Hij gezorgd heeft dat jouw tante Elisabeth al zes 
maanden zwanger is van een zoon.” 
Toen zei Maria: “Ik wil graag een kindje van God krijgen want ik wil God dienen. 
Laat maar gebeuren, wat u gezegd hebt.” Daarna vloog de engel weer terug naar 
de hemel. 
 
Dit is het Woord van God  
Kinderen: Wij danken God 
 
Gesprek met de kinderen 
Ga met de kinderen in gesprek over geloven. Dat er veel mensen zijn met een 
groot geloof in God. Dat God heel dicht bij de mensen wil zijn. Dat er mensen zijn 
die ‘Ja’ zeggen tegen wat God van hen vraagt. Wat zou God aan de mensen 
kunnen vragen? Wat vraagt God van Maria? Hoe kunnen we God leren kennen 
via Jezus? Wat kennen de kinderen van God, wat kennen de kinderen van Jezus? 
 
Activiteit 
Laat de kinderen een geboortekaartje maken van Jezus, voor Josef en Maria. Wat 
zet je op het geboortekaartje? 
 
Deze geboortekaartjes 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 geboortekaartje hebben 
gemaakt, zij kunnen de geboortekaartjes 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. 
 


