Beste kinderen, jongeren en ouders,
Wat fijn dat jullie samen willen nadenken, praten, knutselen over wat wij geloven.
Wij leven nu in de adventsweken, we leven toe naar kerst, de geboorte van Jezus.
Advent betekent verwachten. Afgelopen zondag was de eerste adventszondag, we
hebben in de kerk gehoord wat de Heere aan Adam heeft beloofd, en wat de naam
Eva voor mooie betekenis heeft.…. ‘leven’! Zij keken uit naar de beloofde Zoon de
Heere Jezus! Zij keken vol verwachting uit. Verwachten wij Hem ook? Ook wij hebben
Jezus nodig, alleen Hij kan ons redden!

Wachten.
De School gaat uit. Je bent gewend dat je moeder je uit school komt halen. Ze staat
er altijd al. Maar deze keer niet. Je moet wachten. Dat vindt je niet leuk. Je wilt graag
dat ze snel komt. Wachten duurt vaak lang. Dat was voor mensen in de tijd van de
Bijbel ook zo.
Als je erg lang bij het schoolhek op je moeder moet wachten, word je wel eens
moe(deloos): wat duurt het lang! Wat is het dan fijn als iemand tegen je zegt; ik zag je
moeder daarnet. Ze komt er zo aan, hoor! Je bent blij als je dat hoort. Je krijgt weer
moed: nog even wachten, dan komt ze!
Zo gebeurt het ook in de tijd van de Bijbel. Gelijk na de zondeval in het paradijs heeft
God beloofd dat Zijn Zoon zou komen. Als Salomo koning is, wacht het volk Israel al
ongeveer drieduizend jaar op Hem. Nog steeds is Hij niet gekomen. Het volk moet
wachten.
In het wachten zorgt God voor Zijn volk. Hij stuurt profeten die in opdracht van God
mogen zeggen: De Heere Jezus komt er echt aan, hoor! Zo krijgt het volk nieuwe
moed. De profeten vertellen ook steeds meer over Hem. De profeten gaan vertellen
hoe Hij zal heten en waar Hij geboren zal worden.
Wachten is vaak niet leuk. Maar wachten is wel leerzaam. Als je iets mooi ziet, wat je
graag wilt hebben, zou je het liefs gelijk dezelfde dag willen kopen. Je moeder zegt:
Schrijf het maar op je verlanglijst! Eigenlijk vind je het niet leuk. Je wilt het nu. Maar
het is wel beter voor je. Je kunt niet alles wat je wilt gelijk krijgen. Wachten is leerzaam.
Door te wachten leer je om ergens naar uit te kijken. En als je na lang wachten iets
krijgt, ben je veel blijer mee!
Dat is ook zo bij het volk van Israel. De Heere Jezus moest geboren worden op Gods
tijd, want Gods tijd is de beste tijd.

Zien/ doen;
Maak een adventskalender (als je deze nog niet hebt). De adventstijd bestaat uit
4 weken (nu week 2) en 27 dagen (5 december is dag 20)
Hoe:
- 21 kleine kartonnen kaartjes
- Touw
- 21 knijpers
- Pen, kleurpotloden, vilstiften
- schaar

Schrijf op de kaartjes de getallen 1- 20 en op 1 kaartje kerst. Je kan ze ook versieren.
Hang ze dan op een mooie plek. Draai elke dag 1 kaartje om. Zo kun je er elke dag
aan denken dat we nu in de tweede adventsweek leven en dat het kerstfeest steeds
dichterbij komt.

Tip
Schrijf de tekst van de preek die je in de kerk of thuis kijkend hebt gehoord bij de
tweede adventzondag (dag 20 op de achterkant nu dus voorkant). Probeer die tekst
deze week uit je hoofd te leren.
Tip
Schrijf op de achterkant, punten om voor te bidden of te danken. Of om te doen, kaartje
maken, bakken, iemand uitnodigen etc..

Deze is van afgelopen week

Denken!
Koning Salomo leefde ongeveer in het jaar 1000 voor Christus. Het is ongeveer
drieduizend jaar nadat God aan Adam en Eva beloofde dat de Heere Jezus komen
zou. En toch is Hij nog niet gekomen. Gelukkig heeft God die belofte vaak herhaald.
Elke keer vertelt Hij meer over de komende Zaligmaker. Het is allemaal echt zo
gebeurd. Daaraan kun je zien dat de Bijbel waar is. Het is het Woord van God. Hij
alleen weet wat er zal gebeuren en hoe dat zal gebeuren.
Zoek met de hulp van een Bijbelverklaring uit in welk jaar de beloften over de komst
van de Heere Jezus gedaan zijn. Bij Joel, Jesaja, Micha, Jeremia, Ezechiël, Zacharia,
Maleachi bij de goede jaartallen.

Zingen!
O kom, o kom Immanuel,
Verlos Uw volk, Uw Israel!
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft Uw naam, o Heer!
Verheug, verheug, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!
Lofzang van Zacharias vers 1
Lof zij den God van Israel,
De Heer Die aan Zijn erfvolk dacht,
En door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeggebracht;
T Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van ’s aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Kleurplaat

