Adventskalender: Jezus is gekomen om….

Adventskalender: Jezus is gekomen om….
Vandaag beginnen we met de adventskalender. We gaan de dagen aftellen naar het kerstfeest. En dat is echt een feest,
want we verwachten Jezus. We denken aan Zijn geboorte in de stal in Bethlehem, maar we verwachten Hem ook uit de
hemel als Hij eens terug zal komen. In de tijd die er nog voor ons ligt mogen we steeds meer leren over Wie Hij is. In de
Bijbel staan veel uitspraken van Jezus over waarom Hij gekomen is. Ook Zijn er uitspraken over het doel van Zijn komst in de
profetieën. Daarover gaan we de komende tijd nadenken. Voor elke dag is er een tekst uit de Bijbel. Deze staan ook op de
kaartjes van de adventskalender. Je kunt de kaartjes op een kartonnetje plakken en op de achterkant het bijbehorende
cijfer van de dag schrijven. Elke dag kan je dan één kaartje omdraaien. De kaartjes zijn onderaan dit document toegevoegd,
maar staan niet in de juiste volgorde. Hieronder zie je een overzicht van alle dagen. Eerst lees je de tekst van de dag.
Daaronder staat een stukje verduidelijking wat je eventueel kunt gebruiken als dagboekstukje. Verder staat er voor elke dag
een verhaal genoemd wat je kunt lezen uit de kinderbijbel en twee Bijbelgedeelten. Je zou het ene Bijbelgedeelte ’s
morgens kunnen lezen, ’s middags het verhaal uit de kinderbijbel en ’s avonds het tweede Bijbelgedeelte, maar je kan dat
ook op je eigen manier invullen. Elke dag is er ook iets om te doen. Soms is dat alleen iets zingen, maar het kan ook een
knutselwerkje, spel, opdracht of iets anders zijn. Uiteraard kan je dat op je eigen manier invullen of sommige dingen
bewaren om het op een andere dag te doen als dat beter uitkomt. Onderaan het stukje van elke dag staan twee blokjes met
vragen. Het eerste vragenblokje met ? is voor jongere kinderen en het tweede vragenblokje met ?? zijn vragen voor oudere
kinderen.
Ik wens je veel zegen en een mooie adventstijd met je gezin!

Julian Bossenbroek

Benodigdheden:
-

4 witte kaarsen
Acrylverf en kwasten
Evt carbonpapier
Stalletje met figuren of knutselspullen om dit te knutselen
Wc rolletjes, papier en pantykousje
Stevig ijzerdraad om een ster te maken
Lampjessnoer
Kaarten om op te sturen
Stevige kaartjes ter grootte van een visitekaartje
Rood papier
Lege toetjesbakjes en aluminiumfolie

Dag 1
Want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.
Johannes 12:47

LEER: Er wordt bij jou op het schoolplein vast weleens ruzie gemaakt. Twee jongens vechten met elkaar en dan komt de
meester. De kinderen die erom heen staan roepen door elkaar heen: Hij begon met slaan hoor! ‘niet, zegt een ander, ‘die
andere jongen begon’. Iedereen heeft wat te zeggen over de twee vechtersbazen. Als je iets zegt over een ander dan geef je
eigenlijk een oordeel over diegene. Als je de meester bent, dan moet je ze misschien ook nog eens straf geven. Dat noem je
‘veroordelen’. Adam en Eva hadden in het paradijs gezondigd. God zocht hen op en zei dat ze later moeten sterven als straf
op de zonde. De straf komt niet meteen, maar op een keer zal dat wel gebeuren. Gelukkig belooft God er ook bij dat Hij Zijn
Zoon zal sturen om de straf te dragen. Als de Heere Jezus op aarde is vertelt Hij aan de mensen dat Hij het Licht is dat in de
wereld zou komen, zodat je niet altijd in het donker van de zonde hoeft te blijven. Dat is nog eens goed nieuws! Maar niet
iedereen gelooft in de Heere Jezus. Nu zegt de Heere Jezus in de tekst van vandaag: Want Ik ben niet gekomen om de
wereld te veroordelen. Dat betekent dat Hij niet uit de hemel is gekomen om de mensen straf te geven voor hun zonden en
voor hun ongeloof. Maar Hij is gekomen om de wereld zalig te maken. Daarvoor is Hij ook voor jou gekomen: Jezus wil je
geen straf geven, maar Hij wil je voor altijd gelukkig maken!

DOE: Maak vier adventskaarsen. Neem gladde witte kaarsen die groot genoeg zijn om erop te verven. Teken er evt. van
tevoren plaatjes over kerst op. Het is ook handig om met carbonpapier een klein kleurplaatje over te trekken. Je moet dan
wel heel goed duwen, anders komt de inkt niet op de vette kaarsen. Verf de kaarsen met acrylverf. De eerste
adventszondag steek je 1 kaars aan. De kaars mag je elke avond laten branden. Op de tweede adventszondag steek je 2
kaarsen aan, enz. Zo wordt het steeds lichter totdat het kerstfeest is en we denken aan het Licht van de wereld die kwam in
de duisternis.
LEES: Lees uit de (kinder-)bijbel het verhaal van de zondeval. Genesis 3 en Johannes 12:47
?: Wat mochten Adam en Eva niet doen van de Heere? Waarom doen ze dat toch, denk je? Welke straf krijgen ze van de
Heere ? De Heere belooft Iemand naar de aarde te sturen om alles weer goed te maken, Wie is dat?
??: Hoe reageert God op de eerste zonde van Adam en Eva? Welke straf krijgen Adam en Eva? Welke belofte geeft God?
Wat kunnen wij hiervan leren wat betreft het oordelen over anderen?

Dag 2
Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.
Hebreeën 10:7

LEER: Je moeder vraagt vast wel eens: wie wil er voor mij de tafel dekken? Daar heb je echt niet altijd zin in. Maar wat vind
mama het fijn als je zegt: ja hoor, ik kom het wel even doen. Vrijwillig, zonder dat ze jouw naam speciaal heeft genoemd.
Het is moeilijker als er iets gevraagd wordt wat je iets kost. Nu heeft God de Vader gevraagd Wie er naar de wereld zou
kunnen gaan om zichzelf te geven als offer voor de zonden van de wereld. Jezelf overgeven als offer. Dat is niet zomaar iets.
Het kost je leven, het betekent dat je alle boosheid van God over de zonde moet dragen. Dat je gestraft wordt voor alle
slechte dingen die de mensen op de wereld gedaan hebben. Wie zou dat kunnen? Niemand van de mensen. Maar Jezus zei:
Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Wat heerlijk! Er is toch Iemand die de straf wil dragen voor onze zonden, zodat wij
weer bij God kunnen horen. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Hij die altijd bij Zijn Vader was in de heerlijkheid van de
hemel. Hij wil al die heerlijkheid afleggen en naar deze wereld komen en al onze schuld op Zich nemen. Over dat wonder
gaan we de komende dagen nadenken. Het duurde alleen wel heel lang voordat de Heere Jezus kwam. In de tijd tussen

Adam en de Heere Jezus zijn er heel veel mensen geweest, met al hun zonden en fouten. Om ze te laten zien dat er Iemand
zou komen om voor hun zonden te betalen moesten er elke dag offers gebracht worden. Eerst in de tabernakel en later in
de tempel. Toch staat er in de Bijbel dat de offers van dieren die geslacht werden onmogelijk de zonden weg konden
nemen. Het bloed van dieren wilde God niet, maar Hij heeft ervoor gezorgd dat Zijn Zoon een menselijk lichaam kreeg
waarmee Hij het offer kon brengen zodat wij behouden kunnen worden.
DOE: zingen Psalm 40:4 of Vaste rots van mijn behoud.
LEES: Kinderbijbel: offers in het oude testament (bijv. over de tabernakel of de tempel). Bijbel: Hebreeën 10:1-12 en
Leviticus 1:1-9
?: Welk dier werd er vaak als brandoffer geslacht? Kon een offer echt de zonde wegdoen? Er moest een mens die zonder
zonden was sterven voor de zonde. Welk Mens is de enige die zonder zonden is?
??: Jezus zegt dat Hij is gekomen om ‘Uw wil te doen, o God’. Wat is die wil van God? Had iemand anders dat kunnen doen
voor ons? Waarom wel of niet? Wat vind je ervan dat het offer van de Heere Jezus een vrijwillig offer is?

Dag 3
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te
vervullen.
Mattheüs 5:17

LEER: Heb je deze tekst bij een vorig kerstfeest misschien geleerd? En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn
onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël… Deze woorden heeft Micha
gesproken al lang voordat de Heere Jezus geboren werd. In het Oude Testament werd door meer profeten gesproken over
de komst van de Messias. De profeten legden ook de wetten uit die de Heere al lang geleden gegeven had. Als de Heere
Jezus op aarde komt om de zonden van de mensen weg te nemen, dan betekent dat niet dat de mensen zich niet meer aan
de wetten van God moeten houden. Jezus is juist gekomen om te laten zien hoe we moeten leven naar de wetten van de
Heere. Als Hij gekomen is is het Oude Testament niet ineens minder waard, maar de hele Bijbel blijft belangrijk. Jezus laat
juist zien dat het waar blijft wat God heel lang geleden al heeft geboden aan Zijn volk. Hij vat het samen met deze woorden:
de eerste van alle geboden is deze: Je zult de Heere je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je
verstand en met al je kracht. En het tweede aan dit gelijk is: je zult je naaste liefhebben als jezelf. De Heere Jezus laat in
heel zijn leven op aarde zien hoe je kunt leven zoals God het wil.
DOE: Donatie aan Bijbelverspreiding of een bijbel opsturen naar iemand.
LEES: Kinderbijbel: Filippus en de Moorman. Bijbel: Mattheüs 5: 17-20 en Handelingen 8: 26-40
?: Wat was de Moorman aan het lezen? Over Wie ging het in dat boek? Wat gebeurde er met de Moorman toen hij wist
over Wie de profeet Jesaja geschreven had? Waarom is het belangrijk dat mensen de Bijbel gaan lezen?
??: Hoe werd Jezus beschreven door Jesaja? Waar zien we Jezus zo terug in het Nieuwe Testament? Waarom denk je dat
het Oude Testament belangrijk blijft? Wat vind je zelf mooi in het Oude Testament? Wat betekent het dat Jezus
zegt dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen?

Dag 4
Want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
Johannes 8:14

LEER: Waar ben jij geboren? Thuis of in het ziekenhuis, in deze woonplaats of ergens anders? De meeste mensen weten wel
waar ze vandaan komen. Jezus zegt dat Hij ook weet waar Hij vandaan komt. Weet jij ook waar Jezus vandaan kwam? Ja, Hij
is geboren uit Maria’s buik. Maar voordat Hij in haar buik groeide was Hij bij Zijn Vader in de hemel. Daar zal Hij ook weer
heen gaan als Hij niet meer op deze wereld is. De meeste mensen die naar Hem luisteren geloven niet dat Jezus de Zoon
van God is. Daarom weten ze ook niet waar Hij vandaan komt en waar Hij naartoe gaat. Gelukkig kunnen wij in de Bijbel
lezen over de Heere Jezus. Geloof jij dat Hij de Zoon van God is? Hij is nu weer bij Zijn Vader in de hemel. Maar tegelijk is de
Heere heel dichtbij ons. Hij weet precies wie je bent en wat je nodig hebt. In de Bijbel staat dat Jezus leeft om voor Zijn volk
te bidden. Hij is opgestaan en leeft nu in de hemel. Wat fijn om te weten dat Jezus daar bid voor ons!
DOE: zing de Lofzang van Maria en/of luister het lied Volheid van God van Sela
LEES: kinderbijbel blijde boodschap aan Maria. Bijbel: Johannes 8:12-20 en Lukas 1:26-38
?: Wat vertelt de engel aan Maria? Het baby'tje wat Maria in haar buik krijgt is niet van Jozef, Wie is dan wel de Vader?
Waar komt het baby'tje dan vandaan? Als Hij later sterft, waar gaat Hij dan weer naartoe?
??: In de tijd van de Bijbel werden dingen alleen aangenomen als ze bevestigd werden door twee of meer personen. De
Farizeeën geloven Jezus niet, omdat Hij over zichzelf getuigd en er volgens hen geen tweede getuige is. Volgens Jezus is Die
er wel. Wie noemt Hij als tweede getuige? Waar komt de Zoon van God vandaan? Hoe kon Hij als baby in de buik van Maria
terecht komen? Hoe ontvangt Maria deze bijzondere boodschap? Wat betekent dit voor ons?

Dag 5
Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader
Johannes 5:43

LEER: Ben jij gedoopt of ken je iemand die pas gedoopt is? Welke woorden spreekt de dominee dan? Ik doop je in de Naam
van de Vader, in de Naam van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest. Dat lijkt wel een beetje op de tekst van
vandaag. Jezus kwam in de Naam van de Vader en door de Heilige Geest. Wij herkennen mensen aan hun Naam. Sommige
namen hebben een betekenis. Jezus komt in de Naam van de Vader. Hij komt in Zijn autoriteit. Als iemand je een bericht
geeft uit naam van de Koning, dan is dat heel belangrijk en moet je het aannemen en er naar handelen. Jezus komt in Naam
van de Allerhoogste God, Zijn Vader. Des te meer reden om De Heere Jezus te ontvangen als de Zaligmaker. In Jesaja 9:5
lezen we ook over namen. De Namen die Jezus krijgt zeggen iets over Wie Hij is. Wij dragen als christenen ook de Naam van
Christus. In Zijn Naam mogen we goed doen aan de mensen om ons heen en daardoor laten zien Wie God is.
DOE: Schrijf de tekst uit Jesaja 9:5 op een mooi papier en hang het op. Voor de kleinere kinderen is er een kleurplaat
bijgevoegd. Deze liederen zijn mooi om te luisteren of te zingen: Sela: een Kind is geboren. Of Opwekking 720.
LEES: Kinderbijbel boodschap van de engel aan Jozef. Bijbel: Jesaja 9:1-6 en Johannes 5: 36-47
?: Maria krijgt een kindje in haar buik. Van Wie is dat kindje? De engel vertelt aan Jozef dat het kindje de Zoon van Hij is.
Hoe gaat het kindje heten? Weet je wat deze Naam betekent? Ken je nog meer Namen van de Heere Jezus? Wat betekent
jouw eigen Naam?
??: wat betekent ‘komen in iemands naam’ ? Ken je daar een hedendaags voorbeeld van? Wat betekent het voor jou dat
Jezus kwam in de Naam van de Vader? Wat mogen wij doen in de Naam van Jezus? Welke Naam uit Jesaja 9 vind jij mooi en
waarom?

Dag 6
Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.
Johannes 16:28

LEER: In de winter zijn er weleens van die hele koude dagen. Er waait een ijzig koude wind en af en toe dwarrelt er natte
sneeuw naar beneden. Je zit heerlijk bij de kachel met een warm dekentje en een beker warme chocomel. En dan kom je er
ineens achter dat je je schooltas op het plein hebt laten staan. En met deze nattigheid buiten kan je die niet op het plein
laten liggen. Je moet van je warme plekje af komen en in de ijzige kou terug naar school. Nu zijn er natuurlijk veel ergere
dingen, maar het gaat even om het verschil: van heerlijk warm naar ijzig koud. Dat is niet fijn. Jezus had in de hemel bij Zijn
Vader grote eer en heerlijkheid. In de Bijbel staat dat Hij speelde voor het aangezicht van Zijn Vader. In de hemel waar
alleen maar goedheid, liefde, heerlijkheid en eer was. Hij wilde mens worden en als een arm en klein kindje geboren
worden in een stal. Hij kwam naar de wereld waar zoveel zonde is, ellende, verdriet en pijn. Wat een liefde van God om de
hemel te verlaten en Zelf naar ons toe te komen om ons te redden. Denk je eens in hoe groot deze liefde is …
DOE: Maak een stal en richt deze in, zodat het kerstverhaal de konden de weken zichtbaar is. Of knutsel/teken een stal op
papier. Zing een mooi lied over de geboorte van Jezus.
LEES: Kinderbijbel: de geboorte van Jezus. Bijbel: Johannes 16: 26-33 en Lukas 2:1-7
?: Waar werd de Heere Jezus geboren? Waarom werd hij niet in een paleis geboren denk je? En waarom niet in de
herberg? Is er in jouw hart plaats voor Jezus?
??: Jezus zegt dat Hij van de Vader uitgegaan is. Wat heeft Hij denk je allemaal opgegeven om naar deze wereld te komen?
Hoe werd Hij in deze wereld ontvangen? Hoe komt het dat Hij geen grote eer kreeg toen Hij op deze aarde kwam? Wat
hebben wij als mensen eraan dat Hij in een stal geboren werd in plaats van in een paleis?

Dag 7
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de
zachtmoedigen.
Jesaja 61:1a

LEER: In de Bergrede wordt gesproken over zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. Wat zijn zachtmoedigen eigenlijk?
Zachtmoedige mensen onderwerpen zich rustig aan God en aan Zijn Woord, volgen Zijn aanwijzingen. Ze verdragen
vervelende dingen zonder dat ze boos of geïrriteerd worden. Ze vergeven liever twintig beledigingen dan dat ze over één
belediging verbitterd blijven. Zachtmoedigheid is iets wat bij God vandaan komt, want vanuit onszelf hebben we dit niet
allemaal. Daarom wordt zachtmoedigheid een vrucht van de Geest genoemd. Als we dichtbij de Heere leven en ons aan
Hem onderwerpen dan is ons hart bereid om de blijde boodschap te ontvangen. Jezus is door de Vader gezalfd om een
blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. De herders ontvingen de boodschap van God uit de hemel met blijdschap.
Zonder te twijfelen of zich te verzetten gingen ze op weg om het Koningskind te zoeken. Laten wij ons trotse en zelfzuchtige
hart aan God geven om van Hem zachtmoedigheid te ontvangen om de blijde boodschap van Jezus met vreugde te
ontvangen.
DOE: Zet de herders erbij in de stal of knutsel een paar herders. Met wc-rolletjes kun je het lijf maken. Maak een hoofd van
een prop papier of watten in een pantykous en steek dit in de bovenkant van het wc-rolletje. Teken of plak een gezicht op
het hoofd en kleed de herder mooi aan met papier of stof. Zingen: heerlijk klonk het lied der eng’len of een ander mooi lied
over de herders.
LEES: Kinderbijbel blijde boodschap aan de herders. Bijbel: Jesaja 61:1-11 en Lukas 2:8-20
?: Aan wie brachten de engelen de blijde boodschap? Wat deden de herders toen de engelen klaar waren met zingen? De
herders deden precies wat de engelen gezegd hadden en gingen niet zeuren of tegenstribbelen. Hoe heet dat als je rustig
doet wat de Heere zegt en als je niet snel boos of geïrriteerd wordt? (je leest het in de tekst van vandaag)

??: Waarom zou God de herders uitgekozen hebben om de blijde boodschap aan te vertellen? Welke eigenschap van
zachtmoedigheid zie je terug bij de Herders?

Dag 8
Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
Johannes 12:46
LEER: Ben jij weleens bang in het donker? Als je samen met papa of mama bent is het al veel minder eng. Toch blijft het
donker altijd iets wat niet zo fijn is. Ook in de Bijbel gaat het vaak over donkerheid en duisternis. Daar wordt de zonde en
het kwaad mee bedoeld. Jezus is het Licht. Met Hem wandel je niet in het donker. De zonde brengt duisternis in onze
harten, maar als Jezus komt dan doet Hij de zonde weg en maakt Hij het licht. Hij geeft vrede en blijdschap! Je kunt blij
worden van al die lichtjes die schijnen in deze donkere dagen. Ze schijnen zo gezellig en twinkelen mooi. Toch is er om al die
lichtjes heen nog veel donkerheid. Maar als Jezus in je hart is dan is er helemaal geen plaats meer voor donkerheid en voor
de zonde. Hij maakt het helemaal licht. En het dan toch steeds weer een beetje donker wordt in je hart, doordat je zonde
doet, dan mag je het aan de Heere vertellen en maakt Hij het weer licht. Dan wordt je weer blij en gelukkig. De wijzen
gingen ook zo naar de Heere Jezus toe: het volgden het licht van de Ster en kwamen uit bij het Licht van de Wereld. Ga je
met hen mee?
DOE: Maak een ster van lichtjes en ijzerdraad en hang deze voor het raam of aan de muur. Luister het lied van Sela: In het
licht. Zing lied 527 van Opwekking: Licht in de nacht.
LEES: Kinderbijbel: wijzen uit het Oosten. Bijbel: Johannes 12: 37-46 en Mattheüs 2:1-12
?: Wat zagen de wijzen in de lucht? Hoe wisten ze dat dat een bijzondere ster was? Hoe konden ze het huis van Jozef en
Maria vinden? De Heere Jezus zegt dat Hij zelf het Licht is. De zonde is juist donker. Hoe kunnen we toch bij de Heere horen
als er donkerheid en zonde in ons hart is?
??: De zonde wordt in de Bijbel duisternis genoemd. Waaraan kun je merken dat dat ook echt zo is? Wat gebeurd er met de
duisternis van de zonde in je hart als Jezus met Zijn licht komt? Voor wie is dat licht van God bestemd? (zie tekst van de
dag) en hoe kan je uit de duisternis verlost worden?

Dag 9
Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de
waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.
Johannes 18:37

LEER: Weet je nog…die pot met lekkere snoepjes? Elke keer als je de kast open deed staarde die pot je aan. Zal ik er eentje
nemen?, dacht je. En toen mama er later naar vroeg, wat heb je toen gezegd? Al vanaf de zondeval staat de waarheid van
God tegenover de leugen van de duivel. Er wordt weleens gezegd: de duivel is de vader van de leugen. Hij begon met het
verdraaien van de waarheid in het paradijs. Vanaf die tijd lijkt het alsof de leugen regeert in deze wereld. Jezus zegt in de
tekst van vandaag dat Hij in de wereld kwam om voor de waarheid te getuigen. Gelukkig is er Eén die in staat voor de
waarheid. Dat is God. Hij gaf alles om de leugen uiteindelijk uit de wereld te laten verdwijnen. In het dagelijkse leven is deze
uitspraak waar: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat geldt ook voor de leugens van de duivel.
Jezus is gekomen en al zijn de leugens van de duivel nog zo gemeen en snel. Uiteindelijk zal alleen de waarheid overblijven.
Aan ons de opdracht om in de waarheid te wandelen. Paulus zegt: Legt de leugen af en spreek de waarheid. Koning Herodes
liegt ook. Hij zegt dat hij het Koningskind wil aanbidden, maar in werkelijkheid wil hij het doden. Een duivels plan, wat
vreselijk veel verdriet gaf in Bethlehem. Maar het plan van God kon hij niet dwarsbomen. Jezus bleef leven en zo bleef de
Waarheid zelf voor altijd bestaan.

DOE: Bid voor alle mensen die verdriet hebben omdat iemand gestorven is. Belijd het aan God als je gelogen hebt en vraag
of God je wil helpen om voortaan altijd de waarheid te spreken.
LEES: Kinderbijbel Herdodes wil Jezus doden. Bijbel: Johannes 18:37-38 en Mattheus 2:13-18
?: Waarom schrok Herodes toen hij hoorde dat er een Koningskind geboren was? Waarom moesten de wijzen terug komen
om te vertellen waar ze het Kind gevonden hadden? Wat wilde Herodes met het Kind doen? Naar wie luisterde Herodes
toen hij het Kind wilde doden? Wat wilde de duivel eigenlijk laten gebeuren? Waarom?
??: Waaraan zie je dat de duivel altijd liegt? Wat wil de duivel ons laten geloven? In God is helemaal geen leugen. Hoe gaat
Hij om met mensen die wel liegen? In de tekst staat dat iedereen die uit de waarheid is aan Gods stem gehoor geeft. Stel: je
wilt wel naar God luisteren, maar je spreekt niet altijd de waarheid. Wat moet je dan doen? Wat wilde Herodes (en eigenlijk
de duivel) bereiken met zijn leugen?

Dag 10
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard.
Mattheüs 10:34

LEER: Heb je weleens een echt zwaard gezien? Misschien in een museum of op een plaat. Op het plaatje bij de dagtekst zie
je ook een zwaard. In de tekst van vandaag staat dat Jezus gekomen is om het zwaard te brengen. Als we erover nadenken
waarom Jezus gekomen is dan denken we niet zo snel aan een zwaard. Een zwaard is toch om mensen pijn te doen of af te
schrikken? Toch is deze tekst door Jezus zelf uitgesproken. Hij bedoelt ermee dat Hij niet gekomen is om op déze aarde
vrede te geven. In de Bijbel staat juist: in de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Er zullen altijd mensen zijn die zich
ergeren aan het Woord van God en de duivel zal er alles aan doen om het de gelovigen moeilijk te maken. Doordat Jezus in
de wereld gekomen is zal er eens vrede komen, als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Maar nu komt er
door het Evangelie juist vervolging. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen. Jezus is toch de Vredevorst!
DOE: Vaak staan vervolgde christenen ver van ons af, maar God is dichtbij hen. Kunnen wij ook in hun leven stappen? Neem
een kaart en schrijf daar de naam op van een vervolgde christen. Je kunt deze namen vinden op de website van Open
Doors. Kan jij door dit kaartje heen stappen? Neem een schaar en knip het kaartje zo dat je er doorheen kunt stappen
(bekijk een filmpje op YouTube met de handleiding ‘ How to step trough an index card?’) Als je eenmaal weet hoe het moet
is het makkelijk om iemands ‘leven’ binnen te stappen. Hoe kunnen wij het leven instappen van mensen die vervolgd
worden? Gebed is daar één manier van. Bid vandaag voor de persoon die op jouw kaartje stond.
LEES: Kinderbijbel Apostelen worden gevangen genomen. Bijbel: Mattheüs 10:34-39 en Handelingen 4:1-7
?: Waarom gaat niet iedereen in de Heere geloven? Waarom denk je dat er mensen zijn die boos worden op christenen?
Wat zouden we kunnen doen voor mensen die vervolgd worden?
??: Waarom zou Jezus niet gekomen zijn om vrede op de aarde te brengen? Hoe komt het dat niet iedereen in Jezus
gelooft? Wiens schuld is het dat ‘het zwaard’ op de aarde komt? Jezus zegt namelijk zelf dat Hij het zwaard brengt, maar
dat doet toch juist de duivel? Hoe denk jij dat dat zit?

Dag 11
Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen;
en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
1 Johannes 5:20

LEER: Heb je dit jaar al een rapport gehad van school? Misschien krijg je het al bijna. Als er mooie cijfers op staan dan is dat
leuk. Je kunt laten zien dat je je verstand goed gebruikt hebt. Voor sommige kinderen is het krijgen van een rapport
helemaal niet leuk. Ze hebben goed hun best gedaan, maar het is toch niet gelukt om hoge cijfers te halen. Als je goed je
best hebt gedaan dan is dat eigenlijk ook niet erg. Niet iedereen heeft hetzelfde verstand gekregen. Sommige kinderen
kunnen goed leren en anderen kunnen goed dingen maken en weer anderen zijn goed in gym. Maar één ding is zeker: al het
verstand wat we hebben dat hebben we van God gekregen. Toch is er een soort verstand wat niet iedereen heeft. Een
verstand wat God geeft als we geloven in Hem. Daarover lezen we in de tekst van vandaag. Jezus is gekomen en heeft ons
het verstand gegeven om de Waarachtige te mogen kennen. God is de Waarachtige en in Hem is geen leugen. Ons
menselijke verstand kent God niet, maar God heeft Jezus gestuurd naar de wereld en door Hem mogen we God de Vader
leren kennen. Wil je meer van God leren kennen? Bid dan om de Heilige Geest. We kunnen Jezus hier op aarde niet meer in
levende lijve ontmoeten en leren kennen, maar door de Heilige Geest kunnen we toch het verstand krijgen wat Simeon en
Anna hadden zodat ze Jezus herkenden en hem gingen loven en prijzen als hun Zaligmaker.
DOE: Zing de lofzang van Simeon. Maak de rebus die onderaan dit document is toegevoegd. Kleine kinderen kunnen de
kleurplaat inkleuren.
LEES: Kinderbijbel: het verhaal van Simon en Anna. Bijbel: Lukas 2: 22-40 en 1 Johannes 5: 17-21
?: Wie kwam er naar Jozef en Maria toe bij de tempel? Wat deed Simeon toen hij Jezus zag? Hoe wist hij dat deze baby
Jezus was? En hoe wist Anna dat?
??: Hoe kon Simeon weten Wie de Heere Jezus was? Zou God vandaag nog steeds dingen aan mensen laten weten die ze
normaal niet kunnen weten? Weet je daar een voorbeeld van?

Dag 12
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
Lukas 5:32

LEER: Kijk eens naar het plaatje bij de tekst van vandaag. Zie die man staan met die jas van kamelenhaar? Het is Johannes
de Doper. Hij stond bij de Jordaan als wegbereider van de Heere Jezus. Hij riep de mensen op om zich te bekeren omdat het
koninkrijk van God dichtbij gekomen was. Hij werd voor Jezus uitgestuurd en mocht een begin maken met het werk waar
Jezus voor gekomen was: zondaars tot bekering roepen. Met rechtvaardigen in de tekst van vandaag worden mensen
bedoeld die denken zelf wel zalig te kunnen worden doordat ze goed leven. Denk maar aan de Farizeeën. Maar misschien
ben je zelf ook wel zo iemand. Toch moet je beseffen dat als we ook maar één zonde doen in ons leven dat we dan al niet
meer bij de Heere kunnen horen. Zondaren zijn doelmissers. Het doel van ons was voor God te leven, maar we leven zo
vaak voor onszelf. Dan missen we het doel. We hebben de Heere Jezus nodig om de zonde te vergeven en ons ervan schoon
te wassen. Hij roept zondaren op om zich te bekeren: zich omkeren van de zonde af en naar God toe. Jezus is daar speciaal
voor gekomen. Niet voor mensen die hem niet nodig hebben, maar juist voor mensen en kinderen die elke dag weer
zonden doen. Daarmee missen we ons doel. Dus keer je om en ga af op het Doel!
DOE: speel een potje achterstevoren-voetbal met elkaar. Je mag niet vooruit rennen, maar alleen maar achteruit. Probeer
dan eens zonder te kijken het doel te raken. Dat valt niet mee! Keer je daarna allemaal om en speel een gewoon potje
voetbal. Veel beter zo!
LEES: Kinderbijbel Johannes bij de Jordaan. Bijbel: Mattheüs 3:1-12 en Lukas 5:27-32

?: Waar preekte Johannes? Wat zei hij tegen de mensen? Voor wie is de Heere Jezus gekomen, voor goede mensen of voor
slechte mensen? Wat heb jij vandaag verkeerd gedaan? Wat moet je doen als je gezondigd hebt?
??: Wat kun je zeggen over het woord ‘zondaren’? En over ‘rechtvaardigen’. Welk soort rechtvaardigen wordt in de tekst
van vandaag bedoeld? Waarom is Jezus niet voor hen gekomen? Wanneer zouden zij wel bij Jezus kunnen gaan horen? Wat
vind je van de tekst van vandaag?

Dag 13
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
Johannes 10:10

LEER: Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig, al wat u ontbreekt, schenkt Hij zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig. Hoor
je dat: God geeft overvloedig! Jezus is geen God van de ‘kleine beetjes en de kruimeltjes’. Als Hij iets geeft dan geeft Hij
overvloedig. Hij wil wel dat we Hem om dingen vragen. Soms denken we klein van God en vragen we maar om kleine
dingen, maar als we Hem grote dingen vragen, dan geeft Hij ook daadwerkelijk overvloedig. Het gaat hier niet om overvloed
van tijdelijke zegeningen. Ja, die geeft Hij ook op Zijn tijd, kijk maar naar het wonder op de bruiloft in Kana. De wijn was op.
Wijn was in de Bijbel het teken van blijdschap en vreugde. De blijdschap bij het bruidspaar was weg, maar gelukkig hadden
ze Jezus uitgenodigd. En Hij zorgt voor een overvloed aan nieuwe, betere blijdschap. Hoe goed is het dus om Jezus uit te
nodigen in je leven! De duivel spiegelt ons allerlei dingen voor waarvan we denken dat we er gelukkiger van worden. Maar
hij is de dief uit Johannes 10:10. Uiteindelijk wil de duivel ons helemaal geen overvloed geven, maar wil ons verloren laten
gaan. Trap niet in zijn leugens. Jezus wil leven en overvloed geven. Hij wil ons vooral verzadigen met geestelijke zegeningen.
Met het eeuwige leven, liefde, blijdschap, vrede…enz. Leven in overvloed is eeuwig leven!
DOE: Wat zijn voor jou dingen die je doen denken aan overvloed? Zoek ze op en zet ze in een mooie compositie bij elkaar
en maak er een foto van. Eventueel kun je de foto uitprinten en bij de adventsspulletjes zetten.
LEES: kinderbijbel bruiloft te Kana. Bijbel: Johannes 10: 7-18 en Johannes 2: 1-11
?: Wat werd er gedronken op de bruiloft? Wie gaf de oplossing toen de wijn op was? Waarom was de baas van het feest
verbaasd toen hij de nieuwe wijn proefde? Wat betekend ‘overvloedig’? Jezus wil ons heel veel geven, maar wat is het
belangrijkste wat we van Hem kunnen krijgen?
??: Over welk soort overvloed gaat het in de tekst van vandaag? Hoe probeert de duivel te stelen en te slachten (zie tekst)
in onze tijd? Hoe komt het dat we in zijn valkuilen trappen? Als we van de overvloed van Jezus geproefd hebben, denk je
dat we dan nog zin hebben in de ‘overvloed’ die de duivel ons voorspiegeld? Hoe kunnen we ons daartegen wapenen?

Dag 14
En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden
worden.
Johannes 9:39

LEER: Heb je weleens een blinde gezien? Misschien ken je wel iemand die bijna of helemaal blind is. Wat is dat moeilijk als
je niet alles kunt zien. In de tekst van vandaag gaat het ook over blinden. Er staat eerst dat Jezus tot een oordeel in deze
wereld is gekomen. Dat betekent dat door Zijn komst er onderscheid tussen de mensen komt. De mensen die geestelijk
blind zijn gaat hij het zicht geven, zodat ze hun eigen zonden gaan zien en God gaan kennen. Maar aan de andere kant zijn
er ook mensen die denken dat ze Jezus niet nodig hebben en dat ze helemaal niet geestelijk blind zijn. Door de komst van

Jezus wordt hun hard verhard en worden ze blind voor de waarheid, terwijl ze denken dat ze er juist alles over weten. Wij
zijn eigenlijk ook blind, want we begrijpen de dingen van God niet en we zien vaak niet hoe zondig we zelf zijn. Maar als we
naar Jezus toe gaan wil Hij onze ogen openen en gaan we zien Wie Hij werkelijk is. Natuurlijk begrijpen we dan niet in één
keer alles van God, maar we kunnen dan wel net als de blindgeborene zeggen: Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.
DOE: speel een spel met een blinddoek. Eén iemand krijgt een blinddoek om. De anderen gaan in een kring of verspreid in
de kamer staan. De ‘blinde’ draait een aantal rondjes en zodra er stop geroepen wordt gaat hij op de tast proberen de
andere personen te identificeren. Spelers mogen hun lichaam bewegen om de blinde te ontwijken, maar mogen hun voeten
niet verplaatsen.
LEES: Kinderbijbel: verhaal van de blindgeborene. Bijbel: Johannes 9: 1-41 (evt in twee delen verdelen)
?: Hoe maakt Jezus de ogen van de blinde man beter? Wist de blinde man Wie Jezus was? Waar komt hij Hem weer tegen?
Hoe lijkt het jou om blind te zijn? Hoe vond de blinde man het denk je dat Jezus hem beter maakte?
??: Wat betekent het om geestelijk blind te zijn? Ben jij geestelijk blind, denk je? Hoe kan je ziende worden en wat ga je dan
zien? Welke personen noemt Jezus blind in het gedeelte wat we gelezen hebben? Waarom?

Dag 15
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen
Lukas 4:18

LEER: Heb jij weleens een dakloze gezien? Iemand die in een drukke winkelstraat langs de kant zit met vieze haren en
smoezelige kleren? Daar zou je niet graag naast gaan zitten, of wel? De Heere Jezus is gestuurd om een grote Profeet te
zijn. Hij is gezalfd om te prediken. Degenen voor wie Hij moest prediken waren de armen. Er worden hier twee soorten
arme mensen mee bedoeld. Als eerste de mensen die echt arm zijn. Zij die in deze wereld onbelangrijk zijn en geminacht
worden. Mensen die door rijken minderwaardig gevonden worden zijn juist door God uitgekozen om de blijde boodschap te
horen. Maar ook de armen van geest worden hiermee bedoeld. De zachtmoedigen en de nederigen die niet hoog denken
over zichzelf. Mensen die juist een Ander nodig hebben om zalig te worden omdat ze weten dat ze zondig zijn en zichzelf
niet kunnen redden. Aan hen wordt het Evangelie verkondigd door Jezus. Het evangelie is de blijde boodschap: dat Jezus in
de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken! En zo worden armen toch rijk… Maria zingt er ook iets over in haar
lofzang: ‘armen heeft Hij met goederen vervuld, maar rijken heeft Hij leeg weggezonden’. Dietrich Bonhoeffer schrijft hier
over: ‘God schaamt zich niet voor de nederigheid van de mens, Hij
gaat er middenin, Hij kiest een mens tot zijn werktuig en doet Zijn wonder daar waar men dat het minst verwacht. God is de
nederigheid nabij, Hij houdt van het verlorene, het ongeachte, het onaanzienlijke, het uitgestotene, van wat zwak en
stukgelopen is. Waar de mensen zeggen: verloren, daar zegt Hij: gevonden. Waar de mensen zeggen: ‘veroordeeld’, daar
zegt Hij: ‘gered’. Waar de mensen zeggen: nee!, daar zegt Hij: ja!
DOE: Zoek wat kleding of speelgoed uit en doneer het aan arme mensen. Dat kan via allerlei stichtingen of initiatieven. Zoek
op internet of er iets bij je in de buurt is. Het mooist is om een christelijke stichting te kiezen, zodat ook het Evangelie
verspreid wordt. Je kunt ook een voedselpakket sponsoren via bijvoorbeeld Zending over Grenzen. Zing de Lofzang van
Maria vers 6.
LEES: Kinderbijbel gelijkenis arme Lazarus. Bijbel: Lukas 4:16-22 en Lukas 16:19-31
?: Waarom hielp de rijke man Lazarus niet? Waar ging Lazarus heen toen hij gestorven was? En de rijke man? Waarom
kwam de rijke man niet in de hemel?
??: Waarom zou God juist de arme mensen uitgekozen hebben om het Evangelie te ontvangen en niet in de eerste plaats de
rijke mensen? Wat betekent ‘arm van geest’ zijn? De roeping van Jezus om aan armen het Evangelie te verkondigen
betekent ook iets voor ons als christenen. Hoe kunnen wij Jezus hierin navolgen?

Dag 16
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.
Jesaja 61:1b

LEER: Je hebt vast weleens een bord laten vallen. Het viel aan duizend stukjes op de grond. Papa of mama zei misschien
wel: veeg de scherven maar op en gooi het in de prullenbak, want hier hebben we niks meer aan. Veel mensen in deze
wereld zijn ook gebroken. Er zijn allerlei dingen in hun leven gebeurd waardoor ze verdrietig zijn, pijn hebben, bang zijn of
helemaal niet meer weten hoe het moet. ‘Christus bouwt Zijn koninkrijk met aardse gebrokenheid. De mens gebruikt voor
zijn eigen koninkrijk alleen wat sterk, succesvol, onoverwinnelijk en uit één stuk is; maar God is de God van mensen die niet
succesvol zijn, mensen die hebben gefaald. Straks is de hemel vol vroegere gebroken levens. Er is geen enkel gebroken riet
dat Christus niet zal gebruiken, herstellen en tot zegen laat zijn. Hij maakt van een leven dat geknakt en gebroken is door
pijn en verdriet een harp waarvan de muziek een loflied zal zijn tot Zijn eer. Hij kan de grootste mislukking op aarde
verheffen tot de grootste glorie in de hemel’. Citaat van J.R.Miller.
DOE: Bid vandaag speciaal voor mensen die verdriet hebben. Maak een tekening voor iemand die verdriet heeft of stuur
een kaart ter bemoediging. Zing Psalm 147:2
LEES: Kinderbijbel opwekking van Lazarus (verdriet bij Martha en Maria). Bijbel: Johannes 11:14-45 en Jesaja 61:1-3
?: Hoe voel je je als je gebroken van hart bent? Waarom waren Martha en Maria verdrietig? Hoe zorgt Jezus ervoor dat ze
weer blij worden? Hoe kan Jezus zorgen dat je blij wordt als je verdrietig bent?
??: Waarom kwam Jezus niet eerder naar Martha, Maria en Lazarus? Jezus lost niet alle aardse problemen en verdriet op.
Hoe kan Hij toch altijd troosten? Wat is de geestelijke betekenis van ‘gebroken van hart zijn’? Wat wordt er bedoeld met
‘verbinden’?

Dag 17
Hij heeft mij gezonden (…) om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de
gevangenis;
Jesaja 61:1c

LEER: Heb je weleens een gevangenis van dichtbij gezien? Vaak is dat een groot gebouw met veel ramen met tralies ervoor.
Om de gevangenis staat een hoge muur met prikkeldraad er boven op, zodat niemand over de muur kan klimmen en
ontsnappen. Je zou niet graag achter de tralies willen zitten. Als je in zonden leeft ben je eigenlijk een gevangene. De duivel
wil niets liever dan dat je doorgaat met zondigen. Hij doet soms ook net of je niet meer uit die gevangenis kunt komen. Dat
je al teveel gezondigd hebt en dat God je echt niet meer wil vergeven als je wéér in zonden gevallen bent. Maar er is hoop:
Jezus zegt Zelf dat Hij speciaal gekomen is om gevangenen vrij te maken. Dat de duivel zegt dat dat niet meer kan, maar dat
is een leugen. God breekt de ketenen en verlost. Belijd je zonden en ervaar de vrijheid van de vergeving van Christus. Maar
ook voor mensen die in een echte gevangenis zitten is Jezus er. Hij is erbij als mensen in de gevangenis zijn en Hij wil hen
helpen en troosten. Er zijn ook veel vervolgde christenen die in gevangenissen zitten. Ook daar zijn wonderen mogelijk!
Laten we als vrije mensen bidden voor hen die in gevangenissen kwijnen.
DOE: schrijf een kaart voor een vervolgde christen die in de gevangenis zit. Hier kan je informatie en adressen vinden:
https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bemoedig/stuur-een-kaart. Bid vandaag voor mensen die terecht en onterecht in de
gevangenis zitten. Zing: Psalm 79:6 of Opwekking 313
LEES: Kinderbijbel Petrus bevrijd uit de gevangenis. Bijbel: Jesaja 61:1-3 en Handelingen 12:3-19
?: Waarom zat Petrus gevangen? Hoe werd hij bevrijd? Wat waren de mensen van de gemeente ondertussen aan het doen?
Zie je hoe belangrijk het is om te bidden voor gevangenen?

??: De gemeente was aan het bidden voor Petrus, maar konden het haast niet geloven toen hun gebed werd verhoord. Hoe
kan dat? Waarom laat de duivel je denken dat je niet kunt breken met de zonde? Wat is echte vrijheid?

Dag 18
Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.
Lukas 9:56

LEER: Jezus reist door Samaria. Daar zijn mensen die Hem niet willen ontvangen. De discipelen van Jezus zijn hierover
verontwaardigd en vragen aan Jezus of ze in Zijn Naam vuur uit de hemel mogen laten komen om die mensen te doden.
Jezus bestraft zijn discipelen en laat juist het tegendeel zien: Hij is niet gekomen om mensen kapot te maken, maar om ze te
behouden! Hoewel Hij de hoogste Koning Zelf is heeft Hij geduld met mensen die Hem niet willen accepteren als Koning. Hij
wil Zijn tegenstanders niet door geweld uitroeien en door het vuur en het zwaard doden. Hij wil Zijn Evangelie juist
verbreiden door liefde en door goedheid. Dat zien we in heel het leven van Jezus hier op aarde. Christus is gekomen, niet
alleen om de zielen van mensen te behouden, maar ook hun leven. Daar getuigen de wonderen en tekenen van die Hij
deed. Het blijkt dat Christus wil dat Zijn discipelen ook goed zullen doen aan allen zoveel als ze kunnen. Dat zij de mensen
tot Zijn kerk zullen trekken met koorden van liefde in plaats van met geweld.
DOE: Zing het lied: Glorie aan God (satan hij beeft, want hij weet Jezus leeft!)
LEES: Kinderbijbel man met onreine geest uit Markus 1. Bijbel: Markus 1: 21-28 en Lukas 9:51-56
?: Wat roept de man met de onreine geest tegen Jezus? Wat is een onreine geest? Wie woont er dan eigenlijk in die man?
Waarom is de man bang voor Jezus? Welk wonder deed de Heere Jezus?
??: Hoe weet de onreine geest Wie Jezus is? Waarom is hij bang voor Hem? Jezus is sterker dan de duivel. Waaraan merk je
dat in dit verhaal? Heb je dat zelf weleens gemerkt en wanneer? Wat zegt het over de macht van God als zelfs de duivel
bang voor Hem is?

Dag 19
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en
tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
Mattheüs 10:35

LEER: Wat een vreemde tekst is dit! Is het werkelijk de bedoeling van Jezus om mensen in families tegen elkaar op te
zetten? Op het eerste gezicht lijkt dat in deze tekst wel zo. Maar eigenlijk moeten we het eens van de andere kant bekijken.
Jezus komt om mensen die niet geloven te redden. Dat is een groot wonder! Hij maakt mensen zalig die eerst niet in Hem
geloofden. Bij de Joden is het een grote schande als een familielid Jezus gaat belijden als Zoon van God. Daardoor komt er
dan tweedracht in de familie. Dat betekent dat er ruzie komt. Messiasbelijdende Joden worden niet geaccepteerd door hun
familie. Hoewel de tekst doet denken dat het Jezus’ doel is om mensen tegen elkaar op te zetten is dat het juist niet. Het is
echter wel een gevolg van Jezus werk. Doordat Hij gekomen is komt er in sommige families ruzie omdat niet iedereen in
Hem gaat geloven. Dat is heel erg moeilijk voor die mensen. Maar het is ook mooi dat er toch mensen gered worden. En
zeker weten dat de mensen die in Jezus gaan geloven bidden dat hun familie ook gered zal worden. En zo gaat God door
met Zijn werk. Wat een zegen is het als er in jouw familie geen ruzie is. Daar mag je God voor danken. Als er wel ruzie is, om
wat voor reden dan ook, weet dat je alles tegen God mag vertellen. Hij wil helpen en troosten!
DOE: Bid vandaag voor Messias belijdende Joden, ex-moslims en voor families waar ruzie is. Knip van rood papier een hart
en schrijf er dank- en gebedspunten op voor jullie familie.

LEES: Kinderbijbel: het verhaal van David die huppelt voor de ark en Michal die hem veracht. Bijbel: 2 Samuël 6: 15-23 en
Mattheüs 10: 34-40
?: Wat vond Michal ervan dat David God eerde door te huppelen en te springen tussen het volk? Wat kunnen we voor
mensen doen die niet meer bij hun familie mogen wonen omdat ze van de Heere houden?
??: Wat vind jij van de manier waarop David blij is en God eert? Het moet heel moeilijk zijn als je eigen familie niks meer
met je te maken wil hebben omdat je van God houdt. Zouden er hier dichtbij ook mensen zijn die daarmee te maken
hebben? Wat zouden we voor deze mensen kunnen betekenen?

Dag 20
Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen
Mattheüs 20:28
LEER: Als de koning ergens komt staan er talloze mensen klaar om hem te bedienen. Hij wordt gereden, geholpen met
uitstappen, begeleid, bediend bij het eten, er worden spullen voor hem gedragen. Jezus kwam als de hoogste Koning, maar
komt niet om bediend te worden. Hij laat door Zijn nederige geboorte al zien dat Hij Zijn heerlijkheid afgelegd heeft. Hij
buigt Zich zo diep naar ons toe dat wij door Hem gered kunnen worden. Hij is geworden als een knecht. Hij is in Zijn leven
op aarde wel gediend alsof hij een arme was. Er waren namelijk vrouwen die Hem dienden van hun goederen en Hem dus
gaven wat Hij nodig had. Maar Hij werd niet gediend als een koning of een president. Eens heeft Hij de voeten van Zijn
discipelen gewassen. Dat deed Hij als voorbeeld, zodat wij zouden weten dat het onze roeping is om anderen te dienen
zoals Jezus ook deed.
DOE: Doe vandaag een karweitje voor een ander. Zing Opwekking 268 ‘ Hij kwam bij ons heel gewoon’.
LEES: Kinderbijbel: voetwassing. Bijbel: Johannes 13: 1-17 en Mattheüs 20:25-28
?: Jezus was de belangrijkste, maar deed een vies karweitje. Waarom deed Hij dat? Waarom gedroeg Jezus Zich op aarde
niet als een belangrijke koning? Wat kan jij voor iemand anders doen vandaag?
??: Jezus is een Koning, maar gedroeg Zich als een knecht, waaraan kon je dat zien? Hoe kunnen wij het voorbeeld van Jezus
navolgen? Noem wat praktische voorbeelden.

Dag 21
Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te
maken, van wie ik de voornaamste ben.
1 Timotheüs 1:15
LEER: Ben je weleens iemand tegen gekomen die het heel raar vond dat je in God gelooft? Vind je het moeilijk om uit te
leggen dat het echt waar is wat in de Bijbel staat? In de tekst van vandaag wordt op een hele mooie manier gezegd dat het
zeker weten waar is dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Het is een betrouwbaar woord, dat
betekent dat je er echt op kunt vertrouwen dat het waar is. Het is het ook waard om aangenomen te worden. Je kunt het
gerust geloven, wil dat zeggen. Het is niet zomaar iets onbelangrijks waarvan het niet zo uitmaakt wat je ervan vind. Het is
betrouwbaar en waard om te geloven. Paulus was een vervolger van Gods kinderen en liet mensen die in Jezus geloofden
gevangen nemen. Maar nu hij erachter gekomen is dat Jezus echt de Zoon van God is heeft hij daar veel spijt van. Hij zegt
dat hij zelfs de grootste van de zondaren is. En zelfs voor hem was er vergeving. Paulus wil eigenlijk zeggen: als ik al zalig
kon worden, dan kan het voor jou zeker! Neem dat maar van me aan!
DOE: Dat het Evangelie echt waar is moet iedereen weten! De klokken van de kerk luiden elke zondag om te vertellen dat
mensen naar de kerk moeten komen om het evangelie te horen. Maak mooie klokken van lege toetjesbakjes en
aluminiumfolie en hang ze op.
LEES: Kinderbijbel Saulus op weg naar Damascus. Bijbel: 1 Timotheüs 1: 12-17 en Handelingen 9: 1-9

?: Wat zag Saulus op weg naar Damascus? Van Wie was de stem die hij hoorde? Wat had Saulus gedaan waarom hij zich de
grootste zondaar noemt?
??: Hoe weet Paulus zo zeker dat het echt waar is dat Jezus gekomen is om zondagen zalig te maken? Weet jij zelf zeker dat
dat zo is? Waarom wel of niet? Hoe zou je dat zeker kunnen gaan weten?

Dag 22
Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.
Mattheüs 18:11

LEER: Heb jij weleens een kudde schapen gezien op de heide of in het bos? Jij kon de schapen vast niet uit elkaar houden.
De herder kan dat wel. Hij of zij kent ieder schaap. En als er eentje weg loopt dan zal de herder dat zeker merken. Bij de
Heere is dat ook zo. Hij kent ons allemaal en Hij houd van ons. Wij zijn net als schapen. Elke keer vergeten we de Heere
weer of doen we weer zonde. Dat betekent dat we van de Herder afdwalen. Gelukkig vergeet de Heere ons niet en wil Hij
dat we weer bij de kudde komen. Daarom zoekt Hij ons elke keer weer op en wil Hij onze zonden weer vergeven en ons
gelukkig maken.
DOE: zingen Jezus is de Goede Herder. Maak het doolhof uit de bijlage.
LEES: Kinderbijbel Verloren schaap. Bijbel: Mattheüs 18: 10-14 en Lukas 15:1-7
?: Hoeveel schapen had de herder? Wat deed de herder toen er één schaapje kwijt was? Wie is de Goede Herder?
??: Waarom liet de herder al die schapen achter om er één te gaan zoeken? Wat zegt dat over de Heere Jezus en jou? Zou
de herder nog gaan zoeken als dat ene schaap elke keer afdwaalt?

Dag 23
Want ook de Zoon des mensen is gekomen om (….) Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
Markus 10:45

LEER: Misschien heb je bij geschiedenis op school wel iets gehoord over slaven. Vroeger gebeurde het vaak dat mensen heel
lang slaaf waren van een rijke familie. De slaaf had zelf geen geld om zich vrij te kopen. Heel soms gebeurde het dat er
iemand anders kwam en geld betaalde aan de baas van de slaaf, zodat de slaaf vrij was. Het geld wat dan betaald werd
noem je een losprijs. Je kunt het ook een offer noemen. Het grootste offer van Jezus is dat Hij Zijn leven gegeven heeft. Hij
leefde als een dienstknecht en ging het land door goed doende, maar stierf als een offer. Daarmee heeft hij het grootste
goed gedaan. Hij is in de wereld gekomen om Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dat stond bovenaan in Zijn
voornemen. Hoe vaak offeren wij niet een ander op voor onze eigen eer, doen we dingen ten koste van anderen? Jezus
doet dit niet. Ons leven is te kostbaar en Hij verspilt het niet. Hij stelt juist Zijn eigen eer en leven tot losprijs voor Zijn
onderdanen. Ons leven is door de zonde verloren, maar Hij geeft Zijn leven op door in onze plaats de straf te dragen.
Daarmee heeft Hij de losprijs betaald. Wij kunnen die zelf niet aan God betalen. Wat een wonder dat Jezus gekomen is en in
onze plaats de dood is in gegaan zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen!
DOE: Zing Opwekking 580 ‘Ik ben zo dankbaar’ of ‘In Bethlehems stal’ (Zijn wieg wat een kribbe, Zijn troon was een kruis).
Maak een tekening met een kribbe en een kruis.
LEES: Kinderbijbel verhaal over het sterven van Jezus. Bijbel: Markus 10:42-45 en Lukas 23: 33-47
?: Waarin werd de Heere Jezus neergelegd toen Hij geboren is? Waar is Hij gestorven? Waarom wilde Hij sterven? Waar
mogen wij later heen als we geloven dat Jezus voor ons gestorven is?

??: Wat is een losprijs? Weet je daar een voorbeeld van? Wat was de losprijs die God wilde hebben voor de mensen?
Waarom was Jezus de enige die deze losprijs kon betalen? Hoe kunnen wij deel krijgen aan deze betaling?

Dag 24
En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
Markus 13:26

LEER: Kijk nog eens naar de adventskalender. Wat zijn we al veel dagen bezig geweest met het uitzien naar kerst…naar de
komst van Jezus. Advent betekent uitzien, verwachten. Daar zijn we al deze dagen mee bezig geweest. Jezus is al een keer
gekomen op deze aarde. Maar straks komt Hij nog een keer. Hij zal komen op de wolken en iedereen zal Hem zien in grote
kracht en heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn! Jezus is heel laag afgedaald en als een arm en klein kindje op de wereld
gekomen, zodat er niemand kan zeggen dat het voor hem of haar niet mogelijk was om door Hem zalig gemaakt te worden.
Ook nu nog is het de ‘dag der zaligheid’: tijd om Jezus te zoeken. Maar straks als Hij terug komt op de wolken is het te laat.
Laat je nu redden zodat je Hem op die grote dag mag verwelkomen als je Redder en Zaligmaker. Laten we die dag
verwachten met een groot verlangen. Dan zullen we Hem eindelijk zien met onze eigen ogen en zullen we voor altijd bij
Hem zijn.
DOE: zing het lied Opwekking 818 ‘Op die dag’
LEES: Kinderbijbel Johannes op Patmos. Bijbel: Markus 13: 24-32 en Openbaring 22:12-14
?: Wat zag Johannes op Patmos? Hoe komt Jezus terug op deze aarde?
??: Wanneer denk jij dat Jezus terug komt? Zie jij uit naar de komst van Jezus of ben je er bang voor?

Dag 25
wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die
geloven.
2 Thessalonicenzen 1:10

LEER: Is er iemand die jij bewonderd? Misschien je grote broer of zus of je opa… Af en toe kijk je dan eens naar hem of haar
en denk je: zo zou ik ook willen zijn! Je vertelt altijd positieve dingen over hem of haar tegen anderen. Of heb je de
afgelopen dagen de Heere Jezus bewonderd? De afgelopen dagen hebben we bijna alle teksten uit de Bijbel overdacht
waarin een reden staat waarom Jezus gekomen is. De tekst van vandaag gaat niet over Zijn eerste komst op aarde, maar
over Zijn tweede komst. De dag waarop Hij terug komt op de wolken van de hemel. Met welke reden komt Hij dan? In deze
tekst wordt de volgende reden genoemd: om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in
allen die geloven. Hoe wonderlijk mooi was de komst van Jezus naar deze aarde om zondaren zalig te maken. Daar kunnen
we ons blijvend over verwonderen. Maar op die dag als we Hem met onze eigen ogen mogen zien dan zullen we ons niet
meer verwonderen over het kindje dat kwam in de stal van Bethlehem. Maar dan zullen we ons verwonderen over Zijn
grootheid, heerlijkheid, macht en majesteit. Dan zal het wonder van Zijn nederige komst op aarde niet te bevatten zijn. Dat
deze grote God zó laag wilde neerbukken om ons zalig te maken. Laten we uitzien naar de ontmoeting met Hem zodat we
Hem dan zullen verheerlijken en bewonderen en Hem eeuwig lof en eer zullen geven!
DOE: Zing: Ere zij God! Dank God voor Zijn genade en bid om een verlangend hart wat uitziet naar Zijn komst op de wolken
en wat niet vastzit aan deze wereld.
LEES: Kinderbijbel: Kerstevangelie. Bijbel: 2 Thessalonicenzen 1: 10-12
?: Zie jij uit naar de dag dat Jezus terug komt op de wolken?
??: Hoe denk jij over de dag van Jezus’ wederkomst? Hoe kan je zeker weten dat je Hem dan zonder angst zult ontmoeten?

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te
vervullen

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Mattheüs 5 :17

Mattheüs 10:34

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen,
maar zondaars.

Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man
en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder…

Lukas 5:32

Mattheüs 10:35

Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te
verkondigen
Lukas 4:18

Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld
gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de
waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.
Johannes 18:37

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
Johannes 10:10

Want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om
de wereld zalig te maken.
Johannes 12:47

.
Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader
Johannes 5:43

want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga,
maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
Johannes 8:14

….

.

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij
gelooft, niet in de duisternis blijft.

Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik
verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.

Johannes 12:46

Johannes 16:28

En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen,
opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden
worden.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,

Johannes 9:39

Jesaja 61:1b

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij
gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de
zachtmoedigen.

zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienen

Jesaja 61:1a

Mattheüs 20:28

.

.

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie
gebonden zaten, opening van de gevangenis;
Jesaja 61:1c

Want ook de Zoon des mensen is gekomen om (….) Zijn ziel te
geven als losprijs voor velen.
Markus 10:45

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat
verloren is.

want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen
te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Mattheüs 18:11

Lukas 9:56

Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven –
om Uw wil te doen, o God.
Hebreeën 10:7

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te
maken, van wie ik de voornaamste ben.

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het
verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen;
1 Johannes 5:20

1 Timotheüs 1:15
D

En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken,
met grote kracht en heerlijkheid.
Markus 13:26

wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te
worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die
geloven
2 Thessalonicenzen 1:10

Dag 5

Dag 11

Dag 11

Dag 22

