
Materiaal voor thuis, eerste zondag van de advent (zie ook 
www.kinderwoorddienst.nl      )  

Voor de ouders, ter inleiding:   Vandaag begint met de eerste 
zondag van de Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Vanaf deze zondag 
gaan we op weg naar het Kerstfeest. Voor de Advent en Kerstmis 
bieden we een doorlopende verwerking aan onder de 
titel 'Binnenstebuiten'. 

We beginnen iedere kinderwoorddienst met de
‘buitenkant’, met kleding. Kleding zegt iets 
over jou, het laat iets zien van wie jij bent en 
hoe je gezien wilt worden. Maar het gaat in 
ons christen zijn, mens zijn, niet om de 
buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Niet 
de uiterlijke verbeelding van macht en 
heerlijkheid is van belang, maar onze daden 
van barmhartigheid, liefde en geloof. Dat is in 
deze adventsperiode de boodschap van zowel 
Jezus als Johannes.

De buitenkant kan tegelijk wel een signaal geven over de 
binnenkant. Iedere kinderwoorddienst gaan we daarom op zoek wat 
de buitenkant wel en niet zegt over de binnenkant. Naast de 
aandacht voor buitenkant en binnenkant speelt als rode draad in dit 
project ‘de verwachting’ zoals die uitgesproken wordt in de 
evangelielezingen van deze adventsperiode.

In de evangelielezing van deze eerste adventszondag wordt de 
verwachting van de wederkomst van de Mensenzoon, door Jezus 
zelf aangekondigd en verbeeld. Hij komt als een koning op grote 
wolken, machtig en geweldig.
Als kledingstuk wordt de koningsmantel gepresenteerd. Maar wat 
zegt deze kleding over de mens die het draagt? 

Vooraf klaarleggen:
Zorg dat er op een paars kleed een adventskrans in het midden staat/ligt
(vier verschillende kaarsen op een bord voldoen ook!). Leg het hartje 
erbij (zie hieronder).
Zorg voor een waslijn waar de poster/kaart behorende bij de zondag 
opgehangen kan worden (of plakband om te plakken op een deur of 
tafeltje of vensterbank). Print de poster uit (zie hieronder).



Opening: Neem met de kinderen plaats bij de adventskrans. Leg de 
poster ernaast. Leg het hart ernaast. Steek de eerste kaars van de 
adventskrans aan.

Openingsgebed

Goede God,
Wij zijn weer blij met deze nieuwe dag
we staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar.
Het is weer fijn om bij elkaar te zijn,
om elkaar weer te zien.
Wij geven elkaar een hand
en zeggen goedemorgen!
Wij bidden dat het ook voor andere kinderen
een goede morgen zal zijn.
Dat zij ook mogen uitkijken naar Kerstmis,
het feest van de geboorte van Jezus, uw Zoon,
Amen

In gesprek: Ga met de kinderen in gesprek over de mantel op de poster.
Wat zien zij? Wat voor een iemand draagt dit soort kleding? Wat roept 
deze kleding bij hen op? Wanneer trek je zoiets als dit aan? Hoe denken 
ze dat iemand die zo’n mantel draagt is?

Wat bijzonder, hé, dat kleding iets laat zien van hoe je gezien wilt 
worden. Dit noemen we de ‘buitenkant’ van iemand.
Maar hoe zit het met de ‘binnenkant’ van iemand. Zegt je kleding iets 
over je binnenkant?

Pak de poster en hang deze op.
Zien zij wie de mantel aanheeft? Zou het Jezus kunnen zijn? Vinden ze 
zo’n mantel bij Hem passen?
Wat vinden zij een goede eigenschap van deze koning?

Knip een van de kleine hartjes uit en vraag de kinderen welk woord ze 
op dit hartje gaan schrijven als belangrijk voor de binnenkant van een 
koning. Plak dit hartje op de poster.

Bijbelverhaal (naverteld): Jezus vertelt dat Hij terug zal komen
Jezus wist dat Hij niet lang meer op deze aarde zou blijven. Hij zou zijn 
leerlingen alleen moeten laten. Maar niet voor altijd. Op een dag, die 
niemand kent, komt Hij terug. Die dag kan je zien aankomen. Hoe? 
Luister wat Jezus daarover zei. 



Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
“Er zullen gekke dingen 
gebeuren met de zon, de maan 
en de sterren. Dingen die je 
haast niet kunt geloven. Alle 
planeten zullen heen en weer 
gaan schudden. Als dit gebeurt 
dan zullen alle mensen 
natuurlijk erg schrikken. De zee
gaat heel hard tekeer, hij 
buldert met huizenhoge golven.

De zee zal de mensen bang maken, zo hoog zijn de golven. Mensen 
zullen verbaasd kijken naar wat zij zien. Ze weten niet hoe het met de 
wereld zal aflopen. Ze vinden het griezelig en eng. En als dat allemaal 
gebeurd is, dan komt de Mensenzoon, dat is een nieuwe naam voor Mij.”
 
Hij vertelde verder: “Iedereen zal de Mensenzoon zien komen. Hij komt 
als een machtige en geweldige koning op grote wolken. Dan hoef je 
helemaal niet bang te zijn. Heb maar vertrouwen, want als je dit allemaal 
ziet, dan worden alle mensen vrij. Maar let wel heel goed op, dat je het 
niet mist! Want als de Mensenzoon komt, is Hij er zomaar plotseling 
opeens. Wie niet oplet, wordt erdoor verrast. Zorg daarom dat je oplet! 
Dus niet te veel feesten en denk ook maar niet te veel aan je problemen.
Laat je niet verrassen wanneer de Mensenzoon komt! Let goed op! En 
blijf God om kracht bidden, zodat je kunt ontsnappen aan de akelige 
dingen die gaan gebeuren. Vraag God om kracht, dan hoef je het niet 
eng te vinden, en kun je vol vertrouwen zijn.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Slotgebed

Goede God,
Jezus vertelt ons dat Hij ooit een keer terug zal komen.
We vragen ons af hoe dat dan zal zijn.
Zoals het in de Bijbel staat,
lijkt wel een spannende film,
die eng en mooi is tegelijk.

Wij bidden U:



Om kracht en vertrouwen
dat als Hij komt
we niet bang maar blij zullen zijn.
Amen.

Eventueel om het af te sluiten: zelf een adventskalender maken. (met 
dank aan https://www.vankaat.nl/post/hoe-je-zelf-een-leuke-
adventskalender-kan-maken-en-vullen )
Je kan een kant en klare lege adventkalender kopen waar je iets in kan 
stoppen. Maar als je zin hebt in een leuke activiteit met je kinderen, kan 
je deze ook zelf maken. 
Voor elke dag maak je een briefje met daarop iets leuks om samen te 
doen. De een kost wat meer tijd en energie dan de ander. Het meest 
praktische is om je agenda erbij te houden als je leuke dingen bedenkt. 
Want niet elke activiteit komt elke dag even goed uit. Zelfs niet als je met
je agenda hebt gepland. Altijd zijn er wel een paar dagen waar opeens 
iets tussen komt, waardoor dat briefje die dag toch eigenlijk niet uitkomt. 
Daarom kun je met de kinderen de afspraak maken dat alle briefjes 
geldig zijn tot en met de kerstvakantie. Dus later ‘inwisselen’ kan ook 

altijd nog. 
Denk ook aan gewoon samen leuke dingen doen. Dus briefjes met 
‘samen pepernoten bakken’ en ‘je mag je schoen zetten’, kan je in de 
eerste nummers doen. Of ‘we gaan de kerstboom zetten’. Naast knutsel-,
bak-, grappige--, zing-, foto- en spelopdrachten, kun je er ook altijd een 
paar verrassingen bij doen. Bijvoorbeeld op bezoek gaan naar…. 
Ideeën: 
· Thuisbioscoop op de bank: kies een paar leuke kerstfilms uit, zoek er 
wat lekkers bij en vergeet ook niet een warm dekentje te pakken
· Bij kerst hoort eigenlijk wel sneeuw. Is er geen sneeuw? Dan maken we
die toch gewoon zelf! Meng een beetje maïzena met scheerschuim en 
dan krijg je sneeuw
· Het is bijna pakjesavond, daar hoort iets lekkers bij: jullie gaan 
pepernoten bakken! 
· Zoek allemaal je favoriete spel uit, want het is tijd voor spelletjesavond!
· Pak een wc-rol en wikkel iemand in tot sneeuwpop!
· Maak zelf een speurtocht in kerstsfeer door het hele huis 

· Raad de plaat: zet de X-mas playlist op, raad welk liedje het is en zing 
de kerstliedjes mee
· Maak een grappige kerstfoto met z’n allen
· Je mag je schoen zetten, dus zoek een schoen, zet ‘m klaar en zingen 
dan maar!



· Maak een pindaketting of ander lekker voer voor de vogeltjes in de tuin 
of maak iets lekkers voor jezelf in de tuin: marshmallows roosteren!
· De leuke kersttraditie: je mag een nieuwe kerstbal uitzoeken voor in de 
boom!
-zet een beeldje in de kerststal (zo kun je per week de kerststal 
opbouwen) 
· Maak een draaikaars door ‘m ongeveer 15 minuten in warm water te 
leggen, plat te rollen met een deegroller of fles en dan draaien maar! 
Even afkoelen in koud water en je hebt een mooie kaars!
· Eindelijk, we mogen vandaag de kerstboom opzetten!
· Bak samen kerstkoekjes, kersthapjes of een kersttaart. 
· Trek je wandelschoenen, muts en handschoenen aan, want we gaan 
een kerstwandeling maken. Wie telt de meeste kerstbomen onderweg?
· Maak een kerstknutsel, bijvoorbeeld kerstkaarten, een tekening, slinger,
raamtekening, iets moois voor in de boom

Naast deze teksten kun je  er ook nog een raadsel, mop of puzzel 
indoen. Of een opdracht over delen met een ander: wie gaan we 
vandaag een kaartje sturen, even opbellen, voor wie zullen we vandaag 
bidden? 

Het is leuk dit samen met de kinderen te bedenken. Schrijf de 
opdrachten op de briefjes, hang de briefjes aan een stok en trek elke dag
een briefje! 






