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Eerste advent
Thema: Kom maar eens kijken

Zacharia 14, 4-9 en Lucas 21, 25-31
RK: Jeremia 33, 14-16 
en Lucas 21, 25-28, 34-36
Het ziet er somber uit, maar wanneer de 
dorre boom gaat bloeien kunnen we uit onze 
winterdip komen. We maken kennis met 
Naok, een meisje uit Uganda. 
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Tweede advent
Thema: Ondersteboven 

Maleachi 3, 1-4 en Lucas 3,1-6
RK: Baruch 5, 1-9; Lucas 3, 1-6
Johannes de Doper zet alles op z’n kop. 
Hij roept de mensen op hun leven anders in 
te richten. Naok gaat weg uit haar geboorte-
streek op zoek naar een betere toekomst. 

Pagina 18

16 december 2012
Derde advent

Thema: Keer omme
Sefanja 3, 14-20 en Lucas 3, 7-18 
RK: Sefanja 3, 14-18a en Lucas 3,10-18
Johannes de Doper vraagt de mensen zich om 
te keren, te bekeren. Is hij soms de beloofde 
Messias? Naok komt in de hoofdstad Kampala 
aan, maar raakt haar familie kwijt.
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Vierde advent
Thema: Niets te zien 

Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45 
RK: Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45 
Maria en Elisabet ontmoeten elkaar.
Beiden zijn zwanger. Naok vindt een nieuw 
huis.
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Kerstdag
Thema: Ik zie, ik zie

Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1,1-14 
RK: Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1(-5.9-14) -18 
We vieren het geboortefeest van Jezus.
Licht in het donker. Naok viert dat ook in 
‘Dwelling Places’, haar nieuwe onderkomen. 
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Bonnefoo i

13 januari 2013
Doop van de Heer

Thema: Anders dan verwacht
Jesaja 40,1-11; Lucas 3,15-16.21-22
RK: Jesaja 40, 1-5.9-11; Lucas 3, 15-16.21-22
Jezus laat zich in de Jordaan dopen door zijn 
neef Johannes. Hier wordt duidelijk dat Jezus 
een mens van God is: de hemel gaat open en 
de Geest daalt neer.

Pagina 78
20 januari 2013

Tweede van Epifanie
Thema: Anders dan verwacht

Jesaja 62, 1-5; Johannes (1,29-)2,1-11
RK: Jesaja 62, 1-5; Johannes 2, 1-11 
Jezus begint zijn werken: op de bruiloft in 
Kana laat hij zien wie hij is en waar hij voor 
staat. Dat is heel anders dan de mensen ver-
wachten.

Pagina 88
27 januari 2013

Derde van Epifanie
Thema: Anders dan verwacht

Jesaja 61,1-9; Lucas 4, 14-21
RK: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10; Lucas 1,1-4; 4, 
14-21
Jezus begint zijn optreden in het openbaar: 
in de synagoge in Nazaret, waar hij is opge-
groeid, leest hij een gedeelte uit het boek 
Jesaja. Het Jubeljaar is begonnen.

Pagina 96

3 februari 2013
Vierde van Epifanie

Thema: Anders dan verwacht
Jeremia 1, 4-10; Lucas 4,21-30(32)
RK: Jeremia 1,4-5. 17-19; Lucas 4, 21-30
Jezus laat zien dat hij staat voor wat hij zegt 
– anders dan de mensen in Nazaret zouden 
verwachten. Dat wordt hem niet in dank afge-
nomen. De stemming slaat om en ze keren 
zich tegen hem. 

Pagina 104
10 februari 2013

Vijfde van Epifanie
Thema: Anders dan verwacht

Jesaja 6, 1-8; Lucas 5,1-11
RK: Jesaja 6, 1-2a.3-8 en Lucas 5, 1-11
Jezus zal zijn werk niet alleen doen. Hij roept 
een aantal mensen bij zich om zijn leerlingen 
te zijn. Hier zijn dat Simon en andere vissers. 
Wat Jezus van hen vraagt, is anders dan ze 
verwachten.
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Zo werk je met Bonnefooi  Pagina 127
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Prentenboekenlijst
2 december ‘Rosa de rozenfee en het eerste sneeuwklokje’ van Gitte Spee.
9 december ‘Circus Ondersteboven’ van G. Duplaix, G.Tenggren, A.M.G Schmidt.
16 december  ‘De mooiste vis van de zee’, Marcus Pfister.
23 december geen prentenboek.
25 december ‘Het Kerstverhaal’ van Felix Hoffmann,. Uitgever: Lemniscaat. 
  (suggestie om neer te zetten als kersttafereel tijdens het spelend vertellen).
30 december geen prentenboek.
6 januari  ‘Kerstmis’ van Dick Bruna. 
13 januari  ‘Ga je mee?’ van Charlotte Dematons.
20 januari ‘Feest!’ van Brigitte Minne.
27 januari ‘Geduld hebben. Ik wil het nu’ van Jennine Staring.
3 februari ’Kikker en de stoelendans’ van Max Velthuijs. 
10 februari ‘Samen kunnen we alles’ van Ingrid & Dieter Schubert.

Ik zie, ik zie….
Voor het project van dit jaar is de inspiratie 
gevonden in de aangegeven profetenlezingen van 
het Gemeenschappelijk Leesrooster.
Op de adventszondagen wil een reisleider elke 
zondag in de kerk laten zien hoe mooi alles is, 
maar als hij op de plek komt, is er niets moois te 
zien. Dan komt de ‘profeet’ van de zondag vertel-
len dat er eens een tijd zal komen dat alles mooi 
en goed zal zijn. 
Over de invulling van de projectzondagen tot en 
met Kerst kunt u elders in dit blad terecht.
In de kinderdiensten horen de kinderen een na-
vertelling uit het Nieuwe Testament en eventueel 
een sleutelverhaal. Bij de verhalen zijn activitei-
ten voor in de kinderdienst. 
Deze keer is er voor 6/12 ook elke adventszon-
dag een sleutelverhaal in samenwerking met Kerk 
in Actie.
De rubriek ‘Uit de kunst’ is nieuw. Voor elke zon-
dag is er een schilderij of beeldhouwwerk dat via 
de beamer getoond kan worden in de kerk of dat 
besproken kan worden met de oudere kinderen 
in de kinderdienst.

In dit blad zijn ook de lezingen uit het RK Lecti-
onarium opgenomen en indien nodig uitgewerkt. 
In veel gevallen vallen de evangelielezingen 
samen met het Gemeenschappelijk Leesrooster

In de kerk
Om duidelijk aan te geven dat de kinderdienst 
een onderdeel is van de hele kerkdienst, worden 
naast het meenemen van het licht van Pasen 
naar de kinderdienstruimte, in de rubriek ‘in de 
kerk’ mogelijkheden gegeven om kinderen op 
een zinvolle manier te betrekken bij de dienst. 
In de adventsperiode is dat wat intensiever dan 
misschien gebruikelijk is. 
Voor de overgang naar de eigen ruimte worden 
suggesties gegeven, waarbij er voor gewaakt 
wordt niet al te veel te verklappen, zodat het 
voor de kinderen een verrassing blijft waar het 
over zal gaan.
Let er op dat er genoeg overleg is met de 
voorganger om het mogelijk te maken dat de 
kinderdienst aansluit bij datgene wat in de kerk 
aan de orde is.

Naast de rubriek ‘In de kerk’ zijn vaak korte 
verhalen, gebeden of gedichten te vinden. Deze 
kunnen gebruikt worden in de kerk als opstap 
naar de kinderdienst. Soms wordt dit prettiger 
gevonden dan een gesprek met de kinderen. 

Zelfwerkzaamheid
Bonnefooi is een blad, dat zelfwerkzaamheid erg 
op prijs stelt. Het is dan ook helemaal niet de 
bedoeling dat alles slaafs gevolgd wordt. Kom je 
door onze suggesties op heel andere ideeën, dan 
willen we dat graag weten. We kunnen het op 
de website zetten of bewaren voor een volgende 
keer. Vermeld je naam en (e-mail) adres en tele-
foonnummer. Dan kunnen we contact houden. We 
krijgen trouwens regelmatig mails met uitwerkin-
gen van de projecten die er fantastisch uitzien. 
Het is leuk om te zien hoe een ieder met de 
ideeën aan de slag gaat en het uitwerkt op een 
eigen manier. 

Drie- tot vijfjarigen
De drie – tot vijfjarigen [dit zijn de crèchekinde-
ren en kleuters] werken vaak met een koffertje 
waarin voorwerpen zitten die een rol spelen bij 
verhaal, gesprek of activiteit. Voor hen wordt 
meestal een prentenboek als sleutelverhaal 
gekozen dat aansluit bij het thema van de zon-
dag. In deze advent- en kerstperiode zijn er ook 
navertellingen.

In dit blad vind je een lijst van de gebruikte 
prentenboeken, zodat er op tijd gekeken kan 
worden of het boek in de bibliotheek, op school 
of bij iemand thuis aanwezig is. (zie pag. 2)
Het is beslist de moeite waard de titel van het 
prentenboek door te geven in het kerkblad, op 
de website van de kerk of in de weekbrief, zodat 
de ouders dit boek ook thuis kunnen gebruiken. 
Deze leeftijdsgroep vindt herhaling heerlijk en 
het onderstreept de band van kerk met thuis. 
Voor elke zondag is er voor deze leeftijd een 
klein stukje tekst dat we – Begin – noemen. Het 
is bedoeld om bij het openen van de bijbel, die 
in hun ruimte op de viertafel ligt, voor te lezen. 

Sleutelverhalen
Meestal zijn er ook sleutelverhalen. Sleutelver-
halen sluiten aan bij het thema van de zondag. 
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Ze sleutelen de inhoud van het bijbelgedeelte 
en kunnen gezien worden als ‘toepassing’ op de 
lezingen. Ze sluiten aan bij de leef- en belevings-
wereld van de kinderen, zodoende is er de mo-
gelijkheid om te kiezen. We hopen op die manier 
de betekenis van de bijbelverhalen te verhel-
deren. We vinden het van groot belang dat de 
kinderen zo de relevantie van de bijbelverhalen 
voor het leven zullen gaan ontdekken. Voor ons 
is de bedoeling van het bijbelverhaal belangrijker 
dan bijbelkennis op zich. 

Hoe je verder met Bonnefooi werkt kun je lezen 
in de rubriek ‘Zo werk je met Bonnefooi’ op pag. 
127. 

Wij wensen jullie veel inspiratie en creativiteit toe 
en alle goeds voor de komende periode. Fijne 
feestdagen en een gezegend 2013.

Anneke van Wijngaarden, Manon Bommer en 
Ria den Braber. (eindredactie)

De profeet
Hij ziet, hij ziet
wat jij niet ziet.
Hij zegt het,
maar jij wil het niet,
niet weten en niet horen.
Maar als je het toch weten wilt,
gebruik dan allebei je oren 

Hij hoort, hij hoort
wat jij niet hoort.
Hij hoort het woord van God.
Hij waarschuwt als het fout gaat.
Hij geeft je op je kop.
En als het dan toch mis is, 
dan beurt hij je weer op. 

In de kerk wil een reisleider elke zondag van de 
advent laten zien hoe mooi alles is, maar als hij 
op de plek komt, is er niets moois te zien. Dan 
komt de ‘profeet’ van de zondag vertellen dat er 
eens een tijd zal komen dat alles mooi en goed 
zal zijn. De boom is kaal, maar eens zal de dorre 
boom bloeien.(zondag 1). De versleten loper 
wordt omgekeerd en er komt een mooie rode 
loper tevoorschijn om de koning te verwelkomen.
(zondag 2). Het water is troebel, maar eens zal 
het helder stromen. (zondag 3). 
Er worden mooie vergezichten beloofd, maar 
er is niets te zien dan kale rotsblokken. Maar 
eens…(zondag 4). En met kerst wordt het licht 
der wereld beloofd. Het lijkt klein en nietig, maar 
toch…. 

Poster en cd
Om één en ander te ondersteunen is er een pos-
ter en een cd met powerpoint en afbeeldingen 
van het project Kerk in Actie beschikbaar. Ook de 
meerstemmige setting van het projectlied staat 
erop.
Op de poster kan wat er niet is, hersteld worden 
door een groene boom, een rode loper, schoon 
water, Maria en Elisabet en de dieren en het 
kribje in het stalletje met kerst in de poster te 
plakken.
Deze poster kan ook in de kinderdienst voor elk 
kind afzonderlijk gekopieerd worden van de cd, 

zodat er mee gewerkt kan worden. 
Kosten project poster met cd e 17,50 
(portokosten e 5,00).
Een klein kerstcadeautje wat aansluit bij het 
project vind je op pag. 125.

In de kinderdienst horen de kinderen een naver-
telling uit het Nieuwe Testament en eventueel 
een sleutelverhaal. Bij de verhalen zijn gesprek-
ken en activiteiten. 

Lezingen:
Eerste advent: Zacharia 14, 4-9, Lucas 21, 25-31
Tweede advent: Maleachi 3, 1-4; Lucas 3,1-6
Derde advent: Sefanja 3, 14-20; Lucas 3, 7-18
Vierde advent: Micha 5, 1-4a; Lucas 1, 39-45
Kerst: Jesaja 52, 7-10; Johannes 1, 1-14

Nodig: 
Eerste advent: een kale tak of afgeknotte
boomstronk. 
Tweede advent: rode loper met kale achterkant. 
Derde advent: glazen kan of schaal met troebel 
water en één met helder water.
Vierde advent: brokken natuursteen.
Kerst: Stal met een beetje licht.

Uit de kunst
Bij elke zondag is er een suggestie voor een 
beeld of schilderij. Dat kan geprojecteerd worden 
in de kerk of met de wat oudere kinderen be-
sproken worden in de kinderdienst. 

Projectliederen 
Tussentijds 126.

Adventsliedje uit Voor Kerst om met kleuters te 
zingen, uitgever: Westhill.
 
Wanneer de dorre boom… uit De zon is al op…. 
uitgever: Gooi & Sticht (herziene versie).

Decemberkalender
Bij het project en de kerstcampagne van Kerk in 
Actie is een decemberkalender ontwikkeld door 
JOP, zie pag. 126.

Ik zie, ik zie…. 

Projectbeschr ijv ing
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Kerk in  Act ie

Kerk in Actie vraagt elk jaar met kerst aandacht 
voor kinderen in de knel. Dit jaar staat het pro-
ject Dwelling Places in Oeganda centraal. In de 
hoofdstad Kampala zijn op straat veel bedelende 
kinderen te zien uit Karamojo, een droog gebied 
in Noord Oost Oeganda waar de Karamojong 
rondtrekken met hun vee. Deze kinderen gaan 
naar Kampala om de onveiligheid, droogte en 
honger in Karamojo te ontvluchten. Velen hebben 
een of beide ouders verloren en hebben in Kara-
mojo geen mogelijkheid om naar school te gaan. 
Mooie verhalen van andere kinderen die naar de 
grote stad trokken lokken de kinderen weg uit 
hun eigen woongebied. Eenmaal in Kampala blij-
ken veel kinderen slechter af te zijn dan in Kara-
mojo. Ze hebben honger, geen toegang tot 
schoon drinkwater of medische zorg, kunnen niet 
naar school en hebben geen plek om veilig te 
slapen. Veel van hen zijn ziek en ondervoed. 
Meisjes lopen het risico verkracht te worden en 
geïnfecteerd te worden met het hiv/aidsvirus. 

De christelijke organisatie Dwelling Places vangt 
deze kinderen op. Bij ieder kind kijken ze wat 
het nodig heeft: een dak boven het hoofd, 
gezondheidszorg of de mogelijkheid om naar 
school te gaan. Sommige kinderen hebben nog 
wel familie, anderen zijn alleen. Iedere situatie 
vraagt om een eigen aanpak. Dwelling Places 
biedt elk van deze kinderen uitzicht op een 
beter leven. Dat kan in Kampala zijn óf in Kara-
mojo, waar ze vandaan komen. 

Het verhaal van Luke
Een van de kinderen die is opgevangen door 
Dwelling Places is Luke. Zijn vader verliet het 
gezin omdat hij geen inkomen had om voor hen 
te zorgen. Luke’s moeder besloot toen om naar 
Kampala te gaan en daar met haar drie kinderen 
op straat te gaan bedelen. Zo konden ze tenmin-
ste één maaltijd per dag kopen. Een van de 
social workers van Dwellling Places kwam in con-
tact met Luke’s moeder. Zij ging uiteindelijk terug 
naar Karamoja. Luke kwam bij Dwelling Places 
terecht. Een van de medewerkers vertelt: “Luke 
was een erg stil en teruggetrokken kind toen hij 
bij ons kwam. Hij had veel gezondheidsproble-
men. Hij heeft nu goede zorg gekregen, gezond 
eten en liefde. Hij gaat naar school en we hopen 
om hem binnenkort weer met zijn moeder en de 
andere kinderen samen te brengen.”

Meer informatie over Dwelling Places (foto’s, ver-
halen, powerpoint en een filmpje) vindt u op 
www.kerkinactie.n/kerst

Wilt u een kerstgift overmaken? Dat kan via 
bankrekeningnummer 456, t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht o.v.v. kerst. De opbrengst gaat naar 
Dwelling Places en vele andere projecten binnen 
het programma Kinderen in de Knel. Namens 
Kerk in Actie én alle medewerkers en kinderen 
van Dwelling Places: hartelijk dank voor uw 
steun en meeleven!

Kerk in Actie Kerstcampagne
Uitzicht op een beter leven voor de kinderen in Oeganda

JOP en Bonnefooi

Ook dit jaar werken JOP, Kerkinactie en Bonnefooi weer samen. Vorig jaar maakte JOP een 
adventskalender bij het materiaal. Dit jaar is het materiaal iets anders, maar zeker weer zo 
goed verweven als vorig jaar. Zo vind je in deze Bonnefooi een mooi verhaal over Noak uit 
Oeganda. Zij, haar moeder en haar broertjes bevinden zich in een situatie zonder uitzicht 
omdat ze in het noorden van het land wonen. Daarom vertrekken ze naar de hoofdstad om 
hun geluk te beproeven. Maar daar lijkt het geluk alleen maar erger uit het zicht te raken. 
Totdat zij in aanraking komen met Dwelling Places, een organisatie die vluchtelingen uit het 
noorden van Oeganda opvangt, verzorgt en weer op weg helpt. Zo verschaft deze organisatie 
veel mensen uitzicht op een beter leven. Bij het materiaal dat JOP maakt, zit een spaarboxje 
waarmee de kinderen kunnen sparen voor dit bijzondere project. Kijk voor meer informatie 
op www.kerkinactie.nl (zoeken op Dwelling Places)

Materiaal van JOP
Ook dit jaar maakt JOP materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar om zich voor te bereiden 
op kerst. Anders dan vorig jaar is dat geen kalender, maar een blanco bouwplaat van de 
kerststal. De kinderen kunnen deze kerststal zelf vormgeven en versieren, waardoor ze 
tijdens de dagen voor Kerst spelenderwijs steeds meer zicht kunnen krijgen op het 
kerstverhaal. Bij de kerststal zitten steeds tips om de kerststal nog mooier te maken. 
Daarnaast wordt ook bij iedere tip de link gemaakt naar Dwelling Places in Oeganda.

Ouders
Hoewel het knutselen van de kerststal prima zonder begeleiding gedaan kan worden, zijn er 
bij de kerststal ook voldoende tips voor ouders  om zich met hun kinderen voor te bereiden 
op het naderende kerstfeest. Zo krijgen zowel ouder als kind steeds meer uitzicht op het 
kerstverhaal en de belangrijkste figuren die in dit verhaal een rol spelen. En als de stal af is, 
hebben veel gezinnen een unieke kerststal op hun schouw, tafel of onder de kerstboom stan!

Bestellen?
De kerststal kan vanaf eind augustus besteld worden via www.jop.nl/winkel of bestellingen@
pkn.nl
Voor meer vragen over de kalender kunt u contact opnemen met JOP: info@jop.nl of (030) 
880 14 38
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Advents l ied

“Steek een kaarsje aan.
Kerstfeest is nog ver.

Kijk eens naar het vlammetje.
’t Lijkt wel een ster!”

Steek twee kaarsen aan.
Licht wordt groter nu.

Donker gaat verdwijnen.
Heer, wij danken u!

Steek drie kaarsen aan.
Helder is hun schijn.

’t Duurt nog maar een poosje.
Dan zal ’t Kerstfeest zijn.

Steek vier kaarsen aan,
’t Feest komt dichterbij.

Jezus is voor ons geboren.
Kom, wees blij!

Uit: Voor Kerst om met Kleuters te zingen (Westhill)

Project l ied

1. Wanneer de dorre boom gaat bloeien
zal dat het teken zijn
dat de messias onderweg is;
hij zal  de redder zijn.
(Lucas 21, 29 en 30)
  
2. Geen berg zal dan voor hem te hoog 
zijn,
dat is ons toegezegd.
Geen dal zal dan voor hem te diep zijn,
wat krom is, wordt dan recht.
(Lucas 3, 1 - 6)

3. We zullen alles eerlijk delen. 
We zien elkaar weer staan.
Baas boven baas zal dan voorbij zijn. 
Wie arm is, staat vooraan. 
(Lucas 3, 7 – 18)

4. Straks zal Maria moeder worden
net als Elisabet, 
Nu wordt echt waar wat eens beloofd is;
verlossing ingezet! 
(Lucas 1, 39 – 45)

5. In onze nacht is hij gekomen
heel weerloos en heel klein.
Hij heeft de duisternis verdreven.
Nu kan er vrede zijn. 
(Johannes 1)  

Tekst: Anneke van Wijngaarden
Muziek: Willem Blonk   

(Uit: De zon is al op, 20; herziene tekst; 
uitgave Gooi&Sticht)

Wanneer de dorre boom gaat bloeien
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Bonnefoo i

Reisleider: Wie bent u?
Weet u wie dit gedaan heeft?

Zacharia: Ik heet Zacharia.
Nee, ik weet niet wie dit gedaan heeft.
Maar ik weet wel een verhaal – het is al oud.
Over een koning die zal komen
en die zal regeren over de hele wereld.
Dan zal het vrede zijn.
Voorgoed
Dan zal er geen donker meer zijn.
Dan zullen zelfs de stronken
weer vrucht dragen
en de dode bomen gaan leven!
Die dag komt! 

De kinderen gaan naar de kinderdienst of luisteren 
naar de lezing uit Zacharia…. 
 

Zacharia 14, 4-9
Lucas 21, 25-31

De adventstijd begint altijd met de eindtijd. 
Want er is een nauw verband tussen de eerste 
en tweede komst van de Messias; tussen de 
geboorte van het Kind en de wederkomst van 
Christus. Vandaar dat Lucas ook zonder voorbe-
houd kan schrijven: “deze generatie zal zeker 
niet verdwenen zijn, wanneer dit alles gebeurt.” 
(vs.32) De tijdgenoten van deze laatste rede van 
Jezus, hebben immers zijn kruisiging meege-
maakt. Toen werd de zon verduisterd en beefde 
de aarde. Het eind der tijden is daar toen op die 
donkere Goede Vrijdag aangebroken en wij le-
ven, om een beeld van de theoloog Karl Barth te 
gebruiken, in de nagalm van de klok die twaalf 
uur geslagen heeft. De nieuwe dag is al aange-
broken, maar wij leven nog onder het bewind 
van de oude tijd. Nog te vaak klinkt het oude 
nieuws, dat er nooit iets verandert. Maar wie het 
evangelie openslaat, rekent met een andere tijd 
en weet dat de zomer nabij is. Al is het buiten 
ons ook midden in de winter.

Ook de profeet Zacharia spreekt over de jongste 
dag, wanneer de Heer koning zal zijn over de 
gehele aarde (vs.9). Die dag moet nog komen, 
dat is het tegoed van het eerste testament. Die 
belofte wacht nog op vervulling. De Messias 
zal komen en het vrederijk zal aanbreken. Maar 
wie achterstevoren leest, vanuit het evangelie 
terugbladert naar de profetie, ziet opeens ook 
dat de Messias al lang verschenen is. En het zou 
vreemd zijn om de ogen te sluiten voor het Kind 
in de kribbe.
Het nauwe verband tussen tweede en eerste 
komst betekent immers ook dat we ontspan-
nen naar het oordeel toe kunnen leven. God 
zal de aarde richten. Hij zal rechtspreken. Maar 
dit oordeel is in handen van het Kind gegeven. 
Rechtvaardigheid en gerechtigheid ontmoeten 
ons in de gestalte van tederheid en weerloos-
heid. Zo verovert God de wereld. Ons wacht 
geen ijzige winterkou, maar een zomer waarin 
alles, eindelijk, vrucht zal dragen.

Uit de bijbel... thema:
Kom maar 
eens kijken
Met de kinderen

Deze eerste zondag van de Advent beginnen we 
met ons project. In de kerk komen we een reis-
leider tegen die iets moois wil laten zien, maar 
het blijkt anders dan verwacht. Deze keer wil 
hij een mooie groene boom laten zien, maar er is 
alleen een kale tak of boomstronk over. 
De profeet Zacharia uit het Oude Testament 
vertelt hoe het kan worden. 
Als symbool staat er een dorre tak of afge-
knotte boomstronk in de kerk. 
In de kinderdienst is er voor 3/5 een verhaal 
over een sneeuwklokje in de winter. Voor 6/9 is 
er een sleutelverhaal over een winterdip en voor 
10 /12 is er een sleutelverhaal waar het thema 
van deze zondag mooi naar voren komt. 
Bij Kerk in Actie staat Uganda centraal. Er is 
elke zondag een sleutelverhaal bij dat thema 
voor 9/12. 
Nieuw is de rubriek ‘Uit de kunst’ waarin sug-
gesties gegeven worden om met de kinderen te 
kijken naar kunst of om het kunstwerk via de 
beamer te projecteren in de kerk. 
Er is gekozen voor ‘Schuldig landschap’. 

In de kerk...

Reisleider
Kom allemaal mee naar buiten.
Dan laat ik jullie een boom zien
met nieuwe groene takken.
Ook al is het midden in de winter,
ook al is het koud en guur
en donker om ons heen.
Eens komt de grote zomer.
Kijk maar
naar de takken vol met knoppen.
 
(blijft vertwijfeld staan)
Wat is hier gebeurd?
Wat een kaalslag.
Alle bomen zijn omgehakt!
Er zijn alleen nog maar een paar kale stronken.
Daar is niets meer aan te zien.
Hoe moeten we nu geloven
dat de wereld eens weer bloeien gaat

(De profeet Zacharia verschijnt)

02/12
1e  zondag van Advent
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Makers:
Uit de bijbel: Evert van Leersum
In de kerk: Evert van Leersum

Uit de kunst: Evert van Leersum 
3/5: Joeren Wagner
6/9: Carla van Ee

10/12: Carla van Ee
9/12: Anneke van Wijngaarden

Fooi: Lise Miedema 

RK: Jeremia 33, 14-16 en Lucas 21, 25-28.34-36

De projectposter, zie pag. 4, kan voor de kinderen 
geprint worden van de project cd, zodat er elke 
zondag aan gewerkt kan worden in de kinder-
dienst.
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Kijk eens rond,
in de wereld zijn we
niet alleen.
God kent ons
en wil als een vader
en een moeder
voor ons zijn.

Er staan vier lichtjes (waxine) op tafel. 
De komende weken gaan we wachten, vol 
verwachting wachten we op de komst van 
Sint Nicolaas, nog drie nachtjes slapen. Maar 
daarna gaan we nog meer nachtjes wachten 
op de geboorte van het kindje Jezus. Vandaag 
steken we één kaarsje aan en zingen het ad-
ventsliedje van pag. 8. (eerste couplet)

We openen de koffer en vragen de kinderen wat 
erin zit. Wanneer heb je deze spullen nodig. 
Het is winter! Maar ik zie nog iets, die kale tak 
(forsythia, rododendron of toverhazelaar). Wat 
doet die in de winter? Die tak slaapt, maar toch 
niet helemaal. Kijk maar eens goed, wat kun 
je zien? Heel kleine prille knopjes draagt hij bij 
zich. Straks gaat daar iets mee gebeuren. Als 
het lente wordt, gaan die knopjes open en zie je 
prachtige bloemen. 

02/12Ka le tak

Het prentenboek “Rosa de rozenfee en het 
eerste sneeuwklokje”, van Gitte Spee. Uitgever: 
Pimento, 2009
Samenvatting
Rosa de rozenfee woont in een grote roze roos. 
Maar de roos is bevroren en breekt in de winter 
af. Rosa tuimelt in de zachte sneeuw. Ze glijdt 
over het ijs en geniet van de winter. Maar na 
een poos krijgt ze het koud. Ze kan niet meer 
ophouden met bibberen. Een vogel brengt haar 
naar familie Muis, daar kan ze in de warmte van 
het knusse huisje schuilen. Als ze van de honger 
wakker wordt, vraagt ze zich af of het al lente 
is. Voorzichtig gaat ze naar buiten en ontdekt 
een sneeuwklokje. Ze wekt de muizen en samen 
dansen ze om dit klokje. Een eekhoorn doet 
mee. Hij zorgt voor nog wat nootjes en bessen. 
Het lentefeest kan beginnen. Als er echt blaadjes 
aan de bomen komen, verschijnt de vogel om 
Rosa te vertellen dat haar rozenstruik in volle 
bloei staat. Ze neemt dankbaar afscheid van de 
familie Muis en de eekhoorn. De eerste mooie 
roos geeft ze aan vogel.

‘Er liggen bolletjes in de grond’, 
uit ‘Alle liedjes met een hoepeltje erom’ (pag. 
54) Er bestaat ook een CD met deze liedjes: 
‘Liedjes met een hoepeltje erom’
Spel: kinderen liggen op de grond als een klein 
bolletje, bij ‘Wakker worden, wakker worden 
alle vogeltjes zingen……..’ komen ze langzaam 
omhoog en worden een prachtige bloem. 
Variatie: de kinderen mogen pas wakker worden 
als de leidster of een kind (eren) de bolletjes op 
hun rug aantikken.

Kopieer voor elk kind het werkblad van pag. 13. 
De kinderen gaan met kleine propjes van crêpe-
papier de knopjes op de tak maken.

1e  zondag van Advent
2 december 2012

Begin

Zingen

Sleutelverhaal

Gesprek Spel/speellied

In het vertelkoffertje
Wanten, sjaal, muts, 
snowboots, kale tak 
met knopje.

Activiteit
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Heb jij wel eens de krant gelezen of naar het 
jeugdjournaal gekeken?
Wat vond je daar van? Gebeuren er vaak nare 
dingen om je heen?
Van welk bericht wordt jij wel eens verdrietig?

Winterdipje
‘Wat kijk je toch somber, Marieke,’ zegt mama. 
‘Heb je het niet zo naar je zin vandaag?’
Marieke zucht. ‘Nee, ik vind het vandaag geen 
leuke dag. Het is saai!’
‘Ga even een baantje trekken op de ijsbaan,’ 
stelt mama voor. ‘Frederique ging toch ook?’
‘Hè, nee, daar heb ik geen zin in,’ zegt Ma-
rieke. ‘Daar ben ik deze winter al duizend keer 
geweest.’ Haar broer Sjors loopt net langs en 
plaagt: ‘En al tweeduizend keer op je billen 
gevallen!’ Marieke haalt uit. ‘Mis!’ lacht Sjors en 
hij rent weg. ‘Pestkop!’ gilt Marieke. 
‘Rustig maar,’ sust mama. ‘Ik denk dat je een 
winterdipje hebt. Het komt wel weer goed hoor.’ 
Ze geeft Marieke een aai over haar bol en gaat 
naar de keuken. 
Somber staart Marieke voor zich uit. ‘Een winter-
dipje,’ herhaalt ze langzaam. Dat klinkt heel erg. 
Net een enge ziekte.’ Ineens staat ze op. ‘Mam, 
ik moet even oma bellen,’ roept ze naar de keu-
ken. Ze pakt de telefoon en toetst het nummer 
van oma in. 
‘Met mevrouw Hagelslag’, klinkt het in haar oor. 
‘O, sorry,’ schrikt Marieke. ‘Dan heb ik vast een 
verkeerd nummer.’ 
‘Ha, ha! Gefopt!’ lacht oma. ‘Ik zag jouw nummer 
op mijn schermpje en wilde je foppen.’
‘O.’ Marieke lacht. Ze voelt zich meteen wat 
vrolijker. 
‘Oma, weet u wat een winterdipje is? Is dat een 
enge ziekte?’ 
‘Och hemeltje!’ roept oma uit. ‘Wie heeft daar 
last van?’
‘Ik! Dat zegt mama tenminste.’
‘Aha!’ zegt oma. ‘Ik snap het al. Luister jij maar 

eens even naar dokter Hagelslag. Die weet alles 
tegen winterdipjes.’ Oma schraapt gewichtig haar 
keel. Marieke giechelt.
‘Een kleindochter met een winterdip moet alle 
zonnestraaltjes krijgen die in de lange winter 
schijnen. Bovendien moeten er veel lampen aan, 
om de sproetjes niet te laten verbleken. Ze moet 
vaak naar haar oma komen om veel te lachen 
en zo samen een grote zonnestraal te zijn. En… 
iedere dag naar de vijgenboom kijken.’
‘Naar de vijgenboom?’ vraagt Marieke verbaasd. 
‘Ja, want dan kun je zien of er al knoppen aan 
de takken komen. Als die er zijn, komt de zomer 
al gauw.’
‘Ik ga meteen kijken!’ roept Marieke. ‘Blijf even 
hangen, oma.’ Met de telefoon in haar hand rent 
ze naar buiten. Daar blijft ze stokstijf staan. Aan 
haar voeten liggen grote blokken hout. Papa legt 
net zijn zaag weg. ‘Papa!’ gilt ze. ‘Wat heb je nou 
gedaan?’ Papa kijkt op. ‘Sjors en ik hebben de 
vijgenboom omgezaagd. Goed hè?’
‘Helemaal niet goed!’ huilt Marieke. ‘Nou gaat 
mijn winterdip niet over! Hier.’ Ze geeft de tele-
foon aan papa en gaat op een houtblok zitten. 
Papa duwt de telefoon tegen zijn oor. ‘Met 
Pim…hallo oma…ja, ik heb net de vijgenboom 
omgezaagd, hij was al zo oud!...Wat zegt u? 
Stom?’ Papa luistert geschrokken naar oma en 
krijgt een rood hoofd. ‘O,’ stamelt hij. ‘Ja, dat zal 
ik doen. Dag oma.’ Beschaamd kijkt hij Marieke 
aan. ‘Ik kreeg een standje van oma,’ zegt hij. 
‘En, ik moet het meteen goed maken.’ Marieke 
kijkt treurig naar de boom. ‘Dat gaat niet meer 
lukken, pap. Die boom kunnen we echt niet meer 
in elkaar lijmen.’
‘Nee, dat gaat niet meer,’ zegt papa. ‘Daarom 
gaan we samen naar het tuincentrum en kopen 
daar een mooie nieuwe vijgenboom.’
Marieke fleurt op. ‘Met veel knoppen? Want dat 
is goed tegen winterdippen.’
‘Met veel knoppen,’ zegt papa. ‘Het is vast ook 
goed tegen boze oma’s.’ 

Kopieer het werkblad met de kale tak van pagina 
13. De tak krijgt veel dikke ronde knoppen die 
weldra zullen uitlopen. Daar kunnen we aan zien 
dat de zomer in aantocht is. Maak van die knop-
pen lachende smileys of koop een stickervel met 
smileys.

02/12
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Gesprek

Activiteit

De leiding heeft een aantal oude kranten bij zich 
en deelt die uit. De kinderen zoeken nare be-
richten uit die hen raken en plakken ze op zwart 
etalagekarton. 

Het beste artikel
De kinderen van groep acht beginnen vandaag 
met een nieuw project. Ze kijken gespannen naar 
meester Tom, benieuwd naar het onderwerp. 
Meester Tom houdt een krant omhoog. ‘Ons 
project gaat deze keer over de krant,’ zegt hij. ‘Ik 
wil dat jullie gaan onderzoeken waar zo’n krant 
gemaakt wordt, welke mensen daar aan meewer-
ken, wat voor nieuws er in de krant komt, welke 
rubrieken er in staan, enzovoort. Volgende week 
gaan we kijken bij de redactie van ons plaatselijk 
nieuwsblad. Maar eerst wil ik dat jullie uit de 
krant van deze week een foto of een artikeltje 
uitknippen van iets wat je opvalt. Neem het vrij-
dag mee. Veel succes!’
Het is een week later. Alle kinderen hebben een 
krantenartikel uitgeknipt. 
‘Ik ben nieuwsgierig wat jullie meegebracht 
hebben,’ zegt meester Tom. ‘Jullie mogen om 
de beurt jullie stukje presenteren en op het vel 
papier plakken dat op mijn bureau ligt. Wie wil 
beginnen?’ 
Boris steekt zijn vinger op. ‘Ik, meester.’ Hij loopt 
naar voren en houdt zijn artikel omhoog. Er 
staat een foto bij van een lachende man met een 
balkje over zijn ogen geplakt. ‘Dit is een spion,’ 
zegt Boris. ‘Hij heeft voor de Russen gespioneerd 
en nu is hij opgepakt.’ Hij plakt zijn stukje op 
het papier en gaat weer zitten. Nu komt Roza. 
‘Mijn stukje gaat over een winkelcentrum. Een 
tijdje terug heeft een man daar zomaar om zich 
heen geschoten en er zijn mensen doodgegaan. 
Nu zijn die winkeliers nog steeds erg bang.’ Er 

komen nog meer krantenberichten. Hans heeft 
een bericht over een voetballer die door een sup-
porter op zijn neus is geslagen. Anja vertelt over 
de kinderboerderij waar konijnen mishandeld 
zijn. Ahmed plakt een artikel op over een chirurg 
die per ongeluk een schaar in iemands buik heeft 
laten zitten. Dan zit het papier helemaal vol. 
‘Sasja, jouw artikel kan er niet meer bij,’ roept 
Benjamin. Sasja kijkt een beetje sip. ‘Laat toch 
maar zien wat je meegebracht hebt, Sasja,’ zegt 
meester Tom. Sasja vouwt haar artikeltje open 
en laat een foto zien van een vijgenboom. ‘Dat is 
alleen een foto!’ roept Mijndert. ‘Dat is dus fout!’ 
De kinderen beginnen te lachen en te praten. 
‘Stop!’ roept meester Tom. ‘Laten we eerst even 
luisteren naar Sasja. Ze heeft er vast iets bij te 
vertellen.’
Sasja knikt. ‘Ik werd zo verdrietig van al die nare 
berichten dat ik er zelfs van ging dromen. Toen 
zag ik deze foto. Mijn opa zegt altijd dat ik als ik 
verdrietig ben, naar de vijgenboom moet kijken. 
Als er knoppen aan de takken komen weet je 
dat de zomer er al bijna aankomt. Dan wordt het 
weer lekker warm en is die nare kou weer voor-
bij. Zo gaan ook alle nare dingen eens voorbij. 
Dat heeft Jezus ooit gezegd.’
Het is muisstil in de klas. Alle kinderen kijken 
naar de foto van Sasja. 
Dan roept Mohammed: ‘Dat is het mooiste kran-
tenbericht van allemaal. Jij hebt gewonnen!’ Alle 
kinderen beginnen spontaan te klappen. 
‘Maar, waar moet ik de foto plakken?’ vraagt 
Sasja. 
‘Bovenop al die nare berichten! roept Benjamin. 
‘Dan zien we dat die vijgenboom alles overwint!’

Pak nog eens je krant en zoek nu eens of je 
mooie, grappige berichten kunt vinden. Knip die 
uit en plak ze op een gekleurd vel papier. Kun 
je er niet zoveel vinden? Verzin dan grappige 
berichtjes en plak ze erbij. Vergelijk nu de twee 
posters. 

Sleutelverhaal

Activiteit vooraf

Activiteit
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Extra
Wie met de oudste groep eens wat anders wil 
zou deze adventstijd een of meerdere keren 
kunnen werken met kijken naar kunst. Hieronder 
geven we een aantal suggesties. Vanwege het 
beeldrecht werken we met verwijzingen naar de 
afbeeldingen

Uit de kunst
Informatie voor de leiding

De dichter/schilder Armando spreekt herhaalde-
lijk over het schuldige landschap, en dat is een 
vreemde combinatie. Want natuur en zeker een 
landschap lijkt nou juist zo onschuldig, zo vre-
dig, zo pastoraal. Maar Armando bedoelt ermee 
dat wat ergens ook gebeurd mag zijn, de slag bij 
Waterloo, maar ook in Auschwitz of in Sebrenica, 
dat je dat aan de natuur niet meer kunt zien. Op 
al die plaatsen groeien de bomen gewoon door. 
Ze hebben alles gezien, maar ze vertellen er 
niets over. Dat maakt het landschap schuldig aan 
het vergeten.
Zie bijvoorbeeld het tweeluik met als titel (Duits-
talig!) ‘Schuldige Landschaft’.

http://www.armandomuseum.nl/werk/schuldige-
landschaft-1987-diptiek

Een lastig schilderij om naar te kijken, maar bo-
men moeten er wel in te zien zijn, lijkt me
Verder zou de titel genoemd kunnen worden.
Wellicht zijn er ook plekken in de eigen omge-
ving waar erge dingen hebben plaatsgevonden: 
een auto-ongeluk, een brand of iets uit de 
geschiedenis (Jan van Schaffelaar die uit de toren 
sprong) – maar daar is nu niets meer van terug 
te vinden of er moet een standbeeld of een 
kruisje langs de kant van de weg staan. Aan de 
bomen en klaprozen kun je het niet zien.

1e  zondag van Advent
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Bij het project van Kerk in Actie

Inventariseer hoe het komt dat niet iedereen 
dezelfde kansen heeft als een ander. 
(afkomst, geld, handicap, oorlogssituatie, kleur, 
honger, droogte, overstromingen enz…) 
Laat de kinderen eerst individueel zoveel mo-
gelijk opschrijven. Inventariseer en schrijf de 
uitkomsten daarvan op een groot vel papier of 
white board. 

Vraag: “Wat vind jij ervan dat niet iedereen de-
zelfde kansen heeft?” 
(Eigen schuld dikke bult/ pech gehad of…..?”) 

Hoe verder? 
Terwijl de eerste zonnestralen voorzichtig door de 
wolken schijnen, gaan Naok en haar moeder al 
op pad. Iedere dag staan ze voor zessen op om 
water te halen. Het is een behoorlijk eind lopen. 
Het wordt al snel warm. Alles ziet er dor en 
droog uit. Sommige bomen zijn al helemaal kaal. 
‘Ik zou wel naar school willen’, zegt Naok, ‘ ik 
ben al acht en dan kan ik juf worden en dan kan 
ik andere kinderen taal en rekenen leren’. 
‘Ik weet het niet’, zegt moeder. ‘Ik heb je hier no-
dig. Je broer Idi is al naar school. We moeten nu 
al dieren verkopen om het schoolgeld te kunnen 
betalen. Ik denk dat ik Idi binnenkort van school 
moet afhalen. Naok schrikt. 
‘Sinds vader dood is, is het moeilijk voor ons’, 
zegt moeder, ‘je grote broers blijven steeds 
langer weg met het vee, omdat er voor de dieren 
bijna geen eten meer te vinden is’. Zwijgend 
lopen ze verder tot ze water zien. Naok is blij, 
maar moeder schudt haar hoofd. ‘Hier kunnen we 
geen water halen. Het water is veel te vies, want 

de koeien staan erin. We moeten verder’.
Eindelijk komen ze bij de bron. Het water zit 
diep, maar er is nog water. Met de volle jerrycans 
lopen ze terug naar de groep hutten waar ze 
wonen.
Naoks broers zijn er al als ze thuiskomen. Naok 
had niet verwacht dat ze al terug zouden zijn. 
Verderop speelt Sas van zes met wat takjes in 
het zand. Het lijkt wel of hij schrijft, maar Sas 
kan helemaal nog niet schrijven. Hij gaat altijd 
met zijn grote broers mee om de geiten te hoe-
den. 
‘We hebben weer vier koeien verkocht op de 
markt’, zegt Okol. Naok schrikt. Zo houden ze 
geen koe meer over. 
Als Naok samen met moeder maïs aan het stam-
pen is voor de maaltijd, zegt ze: ‘Okol vertelde 
dat we alweer koeien verkocht hebben’. Moeder 
knikt. ‘Het eten moet ergens vandaan komen. Er 
is grote droogte. Ik weet soms echt niet meer 
hoe het verder moet.
Weet je waar ik al een poos over loop te denken? 
Misschien moeten we hier wel weg en ons geluk 
in de grote stad gaan proberen. Er gaan steeds 
meer mensen die kant op. Je grote broers redden 
zich wel. 
Misschien kan jij in de grote stad wel naar school 
als ik daar geld kan verdienen. Ik denk dat Idi 
hier bij zijn grote broers kan blijven. Al moet hij 
dan wel van school af. Sas gaat met ons mee. 
Er zijn al veel mensen hier vandaan naar de grote 
stad gegaan’.  
Als de zon onder is en Naok ’s avonds op haar 
matje ligt, droomt ze van de grote stad en van 
de school…. Wie weet…

Wat vind je in dit verhaal terug van wat er op het 
bord staat? 
Aan welke dingen is weinig te veranderen? 
Wat vind je ervan als zulke mensen naar ons 
land komen om hier hun geluk te beproeven? 

Activiteit

Sleutelverhaal

Activiteit

Uit de kunst

Fooi:
Liederen

Blijf mij nabij – Geroepen om te zingen 242
Advent is dromen – Alles wordt nieuw !V, 13

God wanneer – Zing het woord, 10
Advent vieren – De wereld is een tover-

bal, 222


