
Materiaal voor thuis, tweede zondag van de advent (zie ook 
www.kinderwoorddienst.nl      ) 5 december 2021  

Voor de ouders, ter inleiding: 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. 

In de evangelielezing van de tweede Advent komt Johannes de Doper 
aan het woord. Johannes wijst de mensen op de komst van Jezus naar 
deze wereld. Het gaat deze zondag echter niet alleen om de komst van 
Jezus naar de wereld als historische gebeurtenis, 2000 jaar geleden. 
Johannes is ook degene die ons kan voorbereiden op de komst van 
Jezus. Hoe staat het met ons leven? Zijn wij er klaar voor om Jezus een 
plek te geven in ons bestaan? 

Als kledingstuk laten we de kameelharen mantel zien die Johannes 
draagt. Een kamelenvacht hebben de meesten van ons niet in de kast 
liggen. Daarom kan er ook gewerkt worden met een jute zak of de vacht 
van een ander dier. 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). Leg er een jute zak of dierenvelletje bij. 
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 in een kring. Steek de eerste en tweede 
kaars van de adventskrans aan.

Openingsgebed:
Goede God,
Op weg naar Kerstmis
willen wij ons voorbereiden op de komst van Jezus.



Het kleine kindje in de kribbe
vraagt van ons een nieuw begin.
Help ons, om ons hart te richten op wat God wil
en samen te werken aan een wereld
waarin het goed leven is voor iedereen. Amen

In gesprek: 

Vraag aan de kinderen of zij mensen kennen die 
speciale kleding voor op hun werk hebben. Trekken 
ze extra nette kleren aan, een colbertje, een rok, 
hebben ze een jasje over hun kleding als ze werken, 
een uniform misschien? Waarom zouden ze andere 
kleren op hun werk aan hebben dan thuis? 
Er zijn vele redenen te bedenken: kleding kan 
beschermend zijn, denk aan werkschoenen, helmen,
kleding kan voorkomen dat je vies wordt, denk aan 
overals, kleding kan voorkomen dat je iets op je werk
vies maakt, denk aan een haarnetje of een 
koksmuts, kleding maakt duidelijk welke positie je 
hebt, denk aan uniformen, kleding kan status geven 
of het bedrijf een bepaalde uitstraling geven.

Als het gesprek niet op gang komt kan je de kinderen een zetje geven 
met afbeeldingen van beroepskleding. Ook in de kerk wordt speciale 
kleding gebruikt. De kleding van de bisschoppen doet de kinderen 
wellicht aan Sinterklaas denken: hij is ook bisschop (van Myra). 



Ga dan naar de juten mantel / vacht. In de tijd van Jezus hadden 
mensen ook speciale kleding aan die paste bij hun beroep. Een daarvan 
is de profetenmantel. Een profeet trok een speciale profetenmantel aan. 

Dit is een profetenmantel. Wat zie je aan 
deze profetenmantel? Zou jij hem graag aan 
trekken? Waarom niet? Hij is niet mooi, een 
beetje armoedig, hij is niet comfortabel, hij 
past niet echt goed, hij stinkt…
Als je deze mantel ziet, wat voor een mens 
denk je dat die draagt? Iemand die een 
beetje raar is waarschijnlijk, een 
buitenbeentje. Dat klopt precies. Een profeet 
is een buitenbeentje. Hij of zij kijkt kritisch 
naar wat er in de wereld gebeurt en geeft 
daar commentaar bij. Zegt en roept desnoods
dat dingen moeten veranderen. In onze tijd 
kan je denken aan Greta Thurnberg.

Zij is ook geen gewoon schoolmeisje. Toch ziet zij juist heel scherp dat 
er dingen fout gaan in deze wereld.
In Jezus tijd was er ook zo iemand. Vandaag maken wij kennis met hem.
Zijn naam is Johannes de Doper. Luister maar.

Bijbelverhaal (naverteld): 

Johannes begint met zijn werk

Toen Johannes aan het werk ging, telden
we de jaren nog niet. De mensen vertelden
elkaar wie er de baas was in het land en
dan wisten ze in welke tijd iets gebeurde.
Zo was Keizer Tiberius al vijftien jaar de
baas toen Johannes voor het eerst aan het
werk ging. En Pontius Pilatus was de baas
in de provincie Judea, waar de joden
woonden. Herodes was koning in het land ernaast, Galilea. En in de 
tempel waren Annas en Kajafas de hogepriesters.

Toen al deze mensen de baas waren werd Johannes, zoon van 
Zacharias, door God geroepen. God had een boodschap voor hem. 
Johannes woonde in zijn eentje in de woestijn. Hij zag er vreemd uit. Hij 
had een mantel aan van kameelhaar. En hij at sprinkhanen en wilde 
honing. Maar hij mocht niet in de woestijn blijven. God wilde dat hij naar 



de mensen ging. Daarom reisde Johannes uit de woestijn naar een plek 
bij de rivier de Jordaan. Daar begon hij te spreken tegen de mensen. Hij 
zei: “Begin een nieuw leven en laat je dopen! Wanneer je dat doet, dan 
zal God je zonden vergeven.”

In het Oude Testament stond al iets geschreven dat precies paste bij wat
Johannes deed. De profeet Jesaja schreef namelijk:

Er komt iemand die luid roept uit de woestijn. Hij zal luid en duidelijk 
tegen de mensen zeggen: ‘Maak de weg klaar voor de Heer. Maak zijn 
paden recht, niet kronkelig. Maak zijn weg vlak, zonder kuilen en bergen.
Ja, alle bochten in de weg zullen worden rechtgetrokken en alle paden 
zullen worden gladgemaakt. En iedereen zal zien dat God redding 
brengt.’

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Verder in gesprek: 
Als je een bepaald beroep hebt, dan is het fijn als je hart er ook bij is. 
Wanneer je bij de politie werkt dan is het goed als je ook in je hart vindt 
dat Nederland een veilig land moet zijn.
En als je achter de kassa zit dan is het handig als je van jezelf al een 
beetje klantvriendelijk bent.
Werk je in het ziekenhuis dan is zorgzaamheid een goede eigenschap.

Welke eigenschappen zou een profeet, iemand die mensen wil 
waarschuwen, wil bekeren, eigenlijk moeten hebben?
Denk aan: Grote liefde voor de waarheid. Dapperheid/ moed. 
Onafhankelijkheid. Rechtvaardigheid. 

Pak de poster van Johannes erbij en hang deze op. Wat vinden de 
kinderen een goede eigenschap van deze profeet?
Pak het hartje erbij en beslis samen met de kinderen welk woord jullie op
dit hartje gaan schrijven als belangrijk voor de binnenkant van een 
profeet.
Plak dit hartje op de poster.

In dit verhaal horen we nog niet zoveel over de boodschap van 
Johannes. Wij horen vooral hoe we hem kunnen herkennen. Hij had zijn 
speciale profetenmantel aan van kameelhaar en hij at ook anders als 
gewone mensen: sprinkhanen en honing. Hij is vooral bezig met roepen 
dat mensen een nieuw begin moeten maken.



Als jij in onze tijd een profeet was, waar zouden mensen dan nieuw mee 
moeten beginnen? Wat zouden ze anders moeten doen? Schrijf dit op 
een stuk papier en hang dat ook aan de lijn.

Slotgebed:
Goede God,
Johannes vraagt ons 
om opnieuw te beginnen.
Om goed te zijn, om eerlijk te zijn.

Wij bidden U:
Om moed en vertrouwen, 
zodat wij kunnen doen 
wat U van ons vraagt.
Amen.

Extra: Surprises maken voor iemand in de buurt
5 december is een mooie dag voor surprises. Maar dan wel in de stijl van
Johannes de Doper.

Benodigdheden:
Jute zakken of lapjes stof (al 
voorgeknipt in stukken die rond de 
rolletjes kunnen) 
WC-rolletjes
Touwtjes (al voorgeknipt in korte 
stukjes)
Lijm
Snoepjes in hartjesvorm met teksten 
erop
(Of als je die niet in huis hebt: 
Pepernoten en papieren hartjes 

waarop kinderen een mooie wens schrijven)

Zo maak je ze
Doe in elk wc rolletje wat hartjes.
Vouw de rolletjes aan beide zijden dicht.
Omwikkel de rolletjes met een stukje jute.
Lijm de jute vast en bind aan ieder uiteinde een
touwtje.

Laat ieder kind er een paar maken en breng ze rond in de buurt. 






