
Materiaal voor thuis, vierde zondag van de advent (zie ook 
www.kinderwoorddienst.nl ) 19 december 2021

Voor de ouders, ter inleiding: 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 vierde adventszondag gaat Maria op 
bezoek bij Elisabet. We horen over het wonder van nieuw leven: de 
jonge Maria en haar veel oudere nicht Elisabet zijn allebei zwanger van 
een bijzonder kind. Als Maria Elisabet bezoekt, voelen ze de baby’tjes 
trappelen van ongeduld en plezier!

Als kledingstuk wordt 
zwangerschapskleding getoond. Want
aan de kleding van de moeder is van 
buiten te zien, dat zij van binnen 
zwanger is. Als je dat niet meer in de 
kast hebt, kun je er ook een 
afbeelding van neerleggen.

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). (Een plaatje van) zwangerschapskleding. De eerste 
foto’s van je kind(eren). 



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. Leg het kledingstuk erbij. Steek vier
kaarsen van de adventskrans aan.

Gebed: 
Goede God,
Wat leek uw lief Zoontje op ons 
toen Hij rustig groeide en luisterde,
droomde, ademde en zwom,
in de buik van mama Maria.

Hij trappelde soms ongeduldig
om snel de wereld in te gaan
en uw mensen, dieren en planten
met eigen ogen te zien.

Hij was zó bijzonder
dat een engel kwam vertellen,
aan een verbaasde Maria,
dat Hij uw oogappel was.

Zend ook engelen voor ónze kinderen,
hoe kwetsbaar en klein zij ook zijn,
hoe gewild of onverwacht zij ook komen,
om ze te beschermen en te begeleiden. Amen

In gesprek: 
Sta met de kinderen even stil bij de zwangerschapskleding. Vraag de 
kinderen de kleding te beschrijven. Wie draagt dit soort kleding? 
Wanneer draag je dit? Waarom is er aparte zwangerschapskleding? Heb
je wel eens jouw moeder met zwangerschapskleding gezien? Dan heb je
een broertje of zusje! Wat is zijn/haar naam?

(Misschien is er in jullie gezin een broertje of zusje levenloos geboren of 
snel gestorven na de geboorte. Geef dit dan ook aandacht. Hebben jullie
hebben dit kindje ook een naam gegeven? Waarom? Waar mogen we 
op hopen of in geloven?)



Sta met de kinderen stil bij het feit 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? Zwangerschapskleding vertelt létterlijk iets over de 
binnenkant van een vrouw. Als je ziet dat iemand zwangerschapskleding
draagt, wat is er dan aan de ‘binnenkant’ van haar aan het groeien? 
Nieuw leven, een baby’tje.

Pak de poster van Maria en Elisabet in de zwangerschapskleding erbij 
en hang deze op. Wie zijn de twee vrouwen met de ronde buiken? 
Eentje herken je misschien al (Maria), de andere ga je ontmoeten in het 
Bijbelverhaal (Elisabet).

Bijbelverhaal (naverteld)
Maria op bezoek bij Elisabet

Er was iets heel bijzonders gebeurd. Maria had bezoek gehad. Van een 
engel. Dat was nog nooit gebeurd. De engel had een belangrijke 
boodschap voor Maria. Ze zou moeder worden.

 Toen Maria van de verbazing was 
bekomen, had de engel nog meer nieuws. 
Ook haar oude nicht Elisabet zou een kindje
krijgen. Maria wilde Elisabet graag helpen. 
Daarom ging ze op reis. Ze had veel haast. 
Elisabet woonde met haar man Zacharias in
een stad in Judea, een bergachtig gebied. 
Toen Maria in de stad was aangekomen 
ging zij direct naar binnen bij Elisabet en 
Zacharias. Ze begroette Elisabet.

Toen Elisabet de stem van Maria hoorde, trappelde de baby in haar buik.
De heilige Geest kwam in Elisabet. En Elisabet riep blij naar Maria: 
“Wees gegroet Maria, Jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen. 
En ook het Kind dat jij zal krijgen zal gezegend zijn. Wat is het bijzonder 
dat de moeder van de Heer bij mij op bezoek komt.” Elisabet vertelde 
aan Maria: “Toen ik jouw stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik 
trappelen. Het trappelde van vreugde. Jij bent gezegend Maria, omdat je 
geloofde dat God de woorden van de engel in vervulling zal laten gaan.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God



Weer in gesprek: Pak de eerste foto’s van je kind(eren) erbij. Wat is de 
eerste foto die van je gemaakt is? Misschien wel een foto van een echo?
Daarop zie je hoe je groeide aan de binnenkant van mama.

- Hoe lang geleden ben je geboren?
- Op welke dag ben je geboren, wanneer ben je jarig?
- Herken je jezelf in de foto, of niet?
- Heb je een jonger broertje of zusje? Hoe vond je het dat papa en mama
een nieuw kindje kregen?
- Heb je wel eens jouw oor of jouw handen op mama’s buik gelegd toen 
zij zwanger was? Wat hoorde of voelde je toen?
- Zijn alle kinderen even sterk en gezond als ze geboren worden?
- Worden alle kinderen in veilige of rijke landen geboren?
- Wat vinden jullie hiervan?

Soms wordt een baby’tje heel kwetsbaar en ziek geboren, en veel 
baby’tjes worden in arme landen geboren of in landen waar oorlog is. 
Houdt God meer van je als je gezond en rijk bent of houdt God van alle 
kindjes die geboren worden?

(Natuurlijk kunnen jullie hier uit  leggen dat God de Schepper van al zijn 
kinderen houdt. Jezus is zelf onder moeilijke omstandigheden geboren: 
Maria en Jozef moesten een lange, vermoeiende reis maken. Er was 
geen slaapplaats dus Maria moest in een stal bevallen. Alleen door de 
adem van de os en ezel was het niet té koud. Jezus lag niet in een 
comfortabel, zacht wiegje maar in een voederbak/kribbe. Vlak na Jezus’ 
geboorte moesten zijn ouders met Hem vluchten naar Egypte. Toch 
zeggen zowel de engel Gabriël als Elisabet tegen Maria dat zij en dat 
Jezus gezegend zijn: God houdt van hen!)

Wat vinden de kinderen een goede ‘binnenkant’ oftewel goede 
eigenschappen voor een moeder en een vader? 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 (nieuwe) moeder en 
vader. Plak dit hartje op de poster.

Slotgebed: 
Goede God,
U houdt van alle mensen. 
In de geboorte van Jezus 
mogen we uw liefde zien 
voor alles wat klein en kwetsbaar is. 



Wij bidden U:
Om liefde in ons leven, 
die we mogen delen met anderen.
Amen.

Extra: 
Het 'Wees gegroet' is een gebed dat wij tot Maria bidden. Het bestaat 
voor het grootste gedeelte uit de woorden die de engel Gabriël en 
Elisabet tot Maria spreken. 

De engel Gabriël zegt: “Wees gegroet Maria, je bent gezegend, de Heer 
is met je.”  Elisabet zegt: “Je bent het meest gezegend van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van jouw schoot!”

Sta even stil bij de woorden.
Begrijpen de kinderen wat gezegend is? (Er wordt van je gehouden, er 
wordt je het allerbeste toegewenst)
Weten ze wat er bedoeld wordt met 'de vrucht van jouw schoot'? (dat is 
Jezus, het kind dat groeit in Maria, in Maria's schoot zeggen we ook wel. 
Denk maar aan op schoot zitten.)

Bid dan samen de woorden van het Wees gegroet:

Wees gegroet Maria 
vol van genade
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Denk als het nodig is samen ook nog even na over de laatste woorden. 
Wat vragen we Maria eigenlijk?






