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Uitkijken naar het licht

De decemberkalender helpt je om de weken voor Kerst op 
een bijzondere manier te beleven.

We tellen de weken door het aansteken van kaarsjes en door 
elke week een speciale ster aan de adventskrans te hangen.

Er zijn liedjes, verhalen, recepten, gebeden en leuke knutsels.

Op de voorkant van de kalender zie je de kerststal, 
met Kerstmis staat de stal in het Licht.

En speciaal het kindje waar we naar uitkijken.

Het is leuk om rond te kijken of meer gezinnen mee doen 
met dit project. De kerstkrans kom je dan vaker tegen.

Je kunt ook een ‘kerstetalage’ maken, de krans hang je dan 
voor het raam en op de vensterbank kun je versiering zetten 
die aansluiten bij de sterren, zoals een kerstklok, een engel 

en figuurtjes uit de kerststal.



Boodschappenlijstje
Week 1

2 december
 
Voor  ongeveer 35 boterkoekjes
• 375 gr. meel
• 200 gr. boter
• 150 gr. suiker    
• 1 ei
•	 snufje	zout
• uitsteekvormpjes in kerstsfeer

week 2
7 december

Koop een ronde basiskrans van oase en binddraad bij bijvoorbeeld het 
tuincentrum. Snijd in de tuin veel verschillende soorten groene takjes: 
van de buxus, klimop, hulst en veel dennengroen en eventueel mooie 
rode lintjes.
Je	kunt	elke	week	een	ster	aan	de	kerstkrans	hangen	die	je	zelf	maakt	
of uitknipt uit het knipvel wat je hebt gekregen.

9 december

voor ongeveer 20 Kokosmakronen
• 200 gr. gemalen kokos 
• 160 gr. suiker
•	 3	eiwitten



Boodschappenlijstje
week 3

14 december 

Knutsel 
Maak van stevig karton een rechthoekig bordje of vraag een plankje. 
Groot genoeg om jullie namen op te schrijven en aan de kerstkrans
te hangen.

16 december

Voor	gevulde	dubbele	koekjes,	zie	boterkoekjes	week	1,	en	voor	de	
vulling	is	frambozenjam	erg	lekker.

Week 4
21 december

Een	lichtjesslinger	met	batterij	voor	de	kerstkrans.

23 december
 
Voor ongeveer 20 Kerstrotsjes
•	 1/2	zak	marshmallows
• 1 doosje bigareux
•	 50	gr.	rozijnen
• 180 gr. (extra) pure chocola
•	 (100	gr.	amandelen	of	hazelnoten)



Kerst is een feest

Kerst is een feest met veel van oorsprong heidense 
symbolen.	Dat	komt	zo:	in	de	vierde	eeuw	koos	de	paus	
bewust voor de donkerste dagen van december voor 
de	viering	van	het	kerstfeest.	De	heidense	wereld	was	
gewend om op de donkerste dagen van het jaar het 
midwinterfeest te vieren: de dagen werden weer langer 
en	de	zon	zou	écht	terug	komen.	Kerst	geeft	daar	een	
nieuwe betekenis aan: wij vieren de geboorte van het 
licht voor de wereld. 
Tijdens het midwinterfeest werden groene takken 
opgehangen	als	bescherming	en	om	te	zon	te	bezweren.	
De	altijd	groene	boom	was	het	teken	dat	alles	weer	
groen	zou	worden	en	dat	daarmee	het	leven	vernieuwd	
zou	worden.	Om	elkaar	daaraan	te	herinneren	versierden	
mensen	hun	huizen	met	groene	sparrentakken.	Later	
zetten	de	mensen	ook	een	sparrenboom	in	hun	huis.	
Maarten	Luther	verklaarde	dit	tot	een	kerstsymbool.	

De gewoonte om van het  groen een krans te maken 
heeft	te	maken	met	de	vorm.	De	krans	symboliseert	de	
cyclus	van	de	zon	en	de	steeds	terugkerende	jaargetijden:	
het	licht	dooft	uit	en	komt	weer	op.	Ook	dat	oude	
symbool	heeft	een	plaats	gekregen	in	de	viering	van	
kerst.	Het	symboliseert	de	hoop	op	de	komst	van	Jezus	in	
ons midden. 

1 december



Bereidingswijze
Leg	de	boter	voor	je	gaat	bakken	even	buiten	de	koelkast	zodat	het	
niet	meer	keihard	is.	Laat	het	ook	niet	te	zacht	worden,	want	dan	
wordt	het	deeg	ook	te	zacht.
Zorg voor uitsteekvormpjes in kerstsfeer, bijv. sterren, kerstbomen e.d.
Kneed	alle	ingrediënten	tot	je	een	stevig	deeg	hebt	of	meng	ze	in	de	
keukenmachine. Wil het deeg niet goed aan elkaar plakken, dan is de 
boter nog te hard. Zet de beslagkom dan even in warm water tot het 
deeg	zo	zacht	is	dat	het	wel	goed	wil	mengen.	Laat	het	deeg	vooral	
niet	te	zacht	worden!
Vet een bakblik in met boter.
Bestrooi de tafel of het aanrecht met meel en rol hierop het deeg uit 
tot het ongeveer 0.5 cm dik is. 
Steek	de	koekjes	uit	en	leg	ze	op	het	ingevette	bakblik.	
Bak	de	koekjes	op	200°	tot	ze	goudbruin	zijn.	Vaak	is	dit	na	zo’n	10-15	
minuten.

2 december

Boterkoekjes

Ingrediënten 
(voor minimaal 35 koekjes)
• 375 gr. meel
• 200 gr. boter
• 150 gr. suiker    
• 1 ei
• snufje zout



Advent, dat is een goed bericht:

In het donker brandt een licht.

Een ster van hoop voor wie alleen is,

Een ster van troost voor wie bang is.

3 december
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De belevenissen van een kerstkrans deel 1

Dag!	Dank	u	wel	hoor!	Mevrouw	Groen	zwaaide	vriendelijk	naar	de	
boerin,	waar	ze	een	workshop	‘kerstkrans	maken’	had	gevolgd.	Met	
haar	goed	gelukte	kerstkrans	in	haar	hand	liep	ze	naar	de	auto.	Daar	
legde	ze	de	kerstkrans	even	op	het	dak	van	de	auto	en	zette	haar	tas	
achter	de	voorstoel.	Daarna	stapte	ze	in	en	reed	met	een	vaartje	het	
landweggetje af. 

Wat	was	het	gezellig,	bedacht	
ze	blij.	En	wat	was	haar	
kerstkrans	goed	gelukt.	Ze	zou	
hem direct ophangen aan de 
deur	als	ze	thuiskwam.	

Na een half uur rijden, stopte 
ze	haar	auto	voor	de	voordeur	
van haar huis. Ze stapte uit en 
pakte haar tas en…waar was 
haar kerstkrans nu gebleven? 
Ze	zocht	op	de	autostoelen,	de	
bank, onder de voorstoel, in de 
achterbak. De kerstkrans was 
weg!	Hoe	kon	dat	nou?	‘Oh	nee!’	riep	ze	plotseling.	‘Die	lag	nog	op	
de	auto	toen	ik	wegreed!’	Vertwijfeld	keek	ze	op	het	dak	van	de	auto,	
maar de krans was er halverwege afgevallen. 

‘Wat	jammer!’	zuchtte	ze	verdrietig.	Langzaam	ging	ze	haar	huis	
binnen. Zonder kerstkrans.

4 december



st Nicolaas gebruiken in verschillende landen 

Father	Christmas	zorgt	voor	de	kerstcadeautjes	in	Engeland,	hij	rijdt	
over	de	daken	in	zijn	arreslee.	Franse	kinderen	hangen	hun	kousen	
aan	de	schoorsteenmantel	voor	Pére	Noël.	En	in	Duitsland	komen	
de	pakjes	heel	geheimzinnig.	Op	Kerstavond	gaat	daar	de	kerstengel	
als bode van het kerstkindje rond. Het is dan wel belangrijk je raam 
op	een	kiertje	te	zetten	en	een	brief	in	de	vensterbank	te	leggen.	In	
Italië	moeten	de	kinderen	lang	wachten.	Zij	krijgen	hun	pakjes	op	
Driekoningen, dat is 6 januari.

5 december

Komt Sinterklaas vandaag bij jullie de pakjes brengen? 
Weet je hoe het in andere landen om ons heen gaat? 
In het hoge noorden is het een feest van licht, kaarsen 
in de vensterbank en kleine geitjes van riet. Een geit 
met lange zwarte haren helpt de kerstman. In Zweden 
heet hij Jultomten en in Denemarken Julemand.  
Kabouters die Julenisser heten helpen de noordelijke 
kerstman. Zo’n kleine Nisse woont in boerderijen 
en schuren en niemand mag vergeten voor hem een 
lekker bordje pap klaar te zetten.



6 december

Puzzel  



Koop een ronde basiskrans van oase en binddraad bij bijvoorbeeld 
het tuincentrum. Snijd in de tuin veel verschillende soorten groene 
takjes: van de buxus, klimop, hulst en veel dennengroen. Koop anders 
op de markt verschillende soorten groene takken. Knip de takken 
kleiner.

Steek	de	takjes	dennengroen	allemaal	dezelfde	kant	op	in	de	oase.	
Als de krans vol is, versier je verder met de andere takjes. Misschien 
heb	je	zelfs	hulstbesjes,	dan	is	er	wat	rood	in	je	kerstkrans.	Of	gebruik	
wat stukjes gekleurd lint, waar je strikjes van maakt. Misschien is er 
nog wat over van de versiersels van de kerstboom, hang het maar in 
je krans. 

Hang de kerstkrans met een mooi lint aan de voordeur. (houd de 
kerstkrans	vochtig	door	er	af	en	toe	met	een	plantenspuit	wat	water	
op te spuiten)

Is	je	deur	niet	zo	geschikt	voor	een	kerstkrans,	dan	kun	je	ook	een	
mooi kerstraam maken. Versier je raam met dennentakken of slierten 
klimop en hang er een paar kerstballen in en natuurlijk alles wat je 
deze	weken	gaat	maken.	Ook	de	stal	kan	er	een	plekje	krijgen	en	die	
krijgt steeds meer bewoners. 

7 december



8 december

‘Sta je klaar’

De wereld is donker
het nieuws bedrukt

en krantenkoppen schreeuwen 
over geweld en angst. 
Iedere keer opnieuw

schrikken we van onszelf:
wat mensen elkaar aan doen

hoe we elkaar bezeren
en het laten afweten.

Red ons, God.
Laat ons niet zitten

met de puinhopen die we veroorzaken.
Laat ons niet blijven hangen

in machteloosheid. 
Geef ons vrede.

Geef ons de hoop dat dit het niet is
wat U voor ogen staat. 

Maak ons bereid
uw licht te ontdekken
en het door te geven. 



Kokosmakronen
Ingrediënten (voor ongeveer 20 koekjes)

• 200 gr. gemalen kokos 
• 160 gr. suiker
•	 3	eiwitten

Bereidingswijze
•	 Sla	de	eiwitten	stijf	en	meng	de	kokos	en	suiker	er	luchtig	

doorheen,
•	 Beleg	een	bakblik	met	bakpapier	of	ouwel.	Invetten	met	boter	

kan	ook,	maar	zorg	er	dan	wel	voor	dat	overal	echt	goed	boter	
zit	en	strooi	er	nog	wat	meel	overheen.

•	 Bak	de	makronen	op	200°	tot	ze	van	boven	een	beetje	bruin	
worden.	Hoe	lang	dit	duurt	is	afhankelijk	van	je	oven,	maar	
vaak is het na 20 minuten. 

9 december



Advent, een tweede kaars gaat aan:

Wij kunnen vrolijk verder gaan.

Een ster, een toekomst die ons wacht,

Licht aan het einde van de nacht

10 december
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De belevenissen van een kerstkrans deel 2

Op een klein landweggetje, waar mevrouw Groen haar kerstkrans 
was verloren, reed een blauwe tractor. ‘Wat ligt daar nu op de weg?’ 
mompelde boer Gerard. Hij stopte de tractor en stapte af. Verbaasd 
raapte hij de kerstkrans op. ‘Wat doet dat ding hier?’ Hij bekeek de 
kerstkrans, die hier en daar wat beschadigd was. Daarna keek hij 
om zich heen om te zien van wie de kerstkrans kon zijn, maar hij zag 
niemand. Alleen de schapen in de wei keken hem blatend aan. Boer 
Gerard begon te lachen en liep naar het weiland toe.
‘Ha ha!’ lachte hij. ‘Hier schaapjes, nu is het kerstfeest in jullie 
weiland.’ Hij hing de kerstkrans op het hek. Daarna klom hij weer 
op zijn tractor en reed weg. De schapen roken nieuwsgierig aan de 
kerstkrans en knabbelden de gedroogde appeltjes eraf en de groene 
takjes lustten ze ook wel. ‘Beeh!’ blaatten ze. ‘Wat lief van die boer 
om ons iets lekkers te geven.’

Toen het lekkers er af was, aten ze weer gras uit het weiland. Dat 
was ook lekker. De kerstkrans lieten ze verder maar hangen. Van 
kerstfeest hadden ze nog nooit gehoord.

11 december



12 december

‘wie ben je’

God, U weet wie ik ben,
soms beter dan ik zelf.

U ziet mijn mooiste zelf,
de mens in wie U vreugde vindt.

Geef mij uw ogen
om in te zien wie ik kan zijn

voor de mensen om mij heen.
Geef mij uw mildheid

om te ontdekken wat ik kan betekenen
voor de dag van vandaag. 

Laat mij groeien onder uw liefdevolle blik
tot een mens die uw licht verspreidt. 

Maak mij bereid de weg vrij te maken voor U
door mezelf te zijn

en zo te laten zien wie U bent. 



13 december


