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Het zal je maar gebeuren
als jonge vrouw …
een engel stapt je leven binnen
met een wees gegroet
en amper van de schrik bekomen
vertelt hij je
dat je bent uitgekozen
zwanger te worden
een kind zal baren
Zoon van de Allerhoogste
die de naam Jezus
dragen zal

Lees in de Bijbel
het verhaal van
Elisabeth en
Zacharias

Denk aan iemand die
eenzaam zou kunnen
zijn met kerst. Bid voor
hem/haar. Nodig hem
uit voor ons kerstfeest.

Ga vroeg naar bed, leg
je mooie kleren vast
klaar. Morgen is het
grote feest. Jezus is
gekomen om ons te
redden!

Maak een
kerstster van
papier. Zoek op
youtube:
‘ster van papier
maken’

Maak een
kerstkaart en nodig
mensen uit voor
ons kerstfeest op
25 december.

Lees in de Bijbel
het verhaal van
Johannes de
doper.
Lucas 1: 57-80

Speel nog
eens met
je kerststal

Lees in de Bijbel
het verhaal van
de Maria bij
Elizabeth

Hoeveel namen van
Jezus ken jij?
Zoek maar eens op
youtube: ‘wonderbare
raadsman’. In dit liedje
hoor je veel namen
van Jezus.

Zing een
kerstliedje dat
je goed kent

Lees
Lucas 2: 1-7

Lucas 1:1-25

Lucas 1:39-56
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Bouw een
kerststal
van duplo
of lego

Luister op
youtube naar:
Ga je mee op
zoek

Doe iets
aardigs voor

Maak tekening Lees in de Bijbel
van Maria die het verhaal van
de engel bij
zwanger is

een ander.

Hang lampjes
op in huis,
Jezus komt als
licht voor de
wereld

maria

Lucas 1:25-26

Knip
sneeuwvlokjes:
zoek op youtube
‘sneeuwvlokjes
knippen’

Steek een paar
kaarsjes aan en
voel de warmte en
zie het licht. Zo wil
Jezus voor ons zijn

Bid voor
iemand die het
moeilijk heeft.

Zoek een
kerstboekje
op en lees
deze

Zoek op
youtube
een
kerstliedje

Zing een
kerstliedje

Adventskalender maken
Kopieer of print de voorgaande vellen dubbelzijdig (bij voorkeur op de korte kant zodat de vellen op zijn kop op
elkaar komen). De nummers komen op de ene kant te staan en de tekst op de andere kant. Knip kaartje los,
knip alleen de doorgetrokken lijnen door. Vouw de kaartje dubbel zodat de tekst binnenin komt en het nummer
op de voorkant komt.
Hang nu de kaartje op een lijntje, maak ze vast met paperclips (goedkoper) of wasknijpertjes. Je kan de
touwtjes op een stuk karton vast maken naar het volgende idee:

