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De hemelse boodschapper Gabriël komt zowel aan 
Zacharias als aan Maria vertellen dat er een nieuwe 
toekomst aanbreekt waarin hun kinderen een beslis-
sende rol zullen spelen. Boodschappen worden vaak 
vervoerd in dozen. Daarom spelen deze zondagen 
dozen een belangrijke rol in kerk en kinderdienst. 

Advent 1:  Zacharias met de engel in de tempel
 Lezing Lucas 1, 5 - 25  
Advent 2:  De aankondiging van de engel aan Maria 
 Lezing Lucas 1, 26 - 38
Advent 3:  Maria op bezoek bij Elisabet
 Lezing Lucas 1, 39 - 56 
Advent 4:  De geboorte van Johannes
 Lezing Lucas 1, 57 - 80 
Kerst:  De geboorte van Jezus
 Lezing Lucas 2, (1)15- 20 

In de kerk
In de kerk zetten we een ‘drieluik’ op een tafel of 
we hangen het op. Dat drieluik kan gemaakt wor-
den van drie stukken karton, bijvoorbeeld van een 
doos. Het middenstuk is twee keer zo groot als de 
zijflappen. Als de zijflappen ingeklapt zijn is er niets 
van het middenstuk te zien. Dat wordt pas later 
zichtbaar. Op de zijflappen worden posters geplakt 
op de voor- en de achterkant. 
De eerste twee zondagen is het drieluik dicht. Op 
de gesloten zijflappen komen de eerste twee pos-
ters. Op de eerste zondag alleen de eerste poster 
en op de tweede zondag de tweede poster. 
Op de derde zondag gaat het drieluik open. Op 
de geopende zijflap komt poster 3. Op de vierde 
zondag gaat het andere luik open en daarop komt 
poster 4. 
Het middenstuk kan zelf beschilderd worden met 
een eenvoudig landschap, waar met kerst de kribbe 
voor komt te staan en andere attributen die nodig 
zijn voor de kerstviering. Een ster kan aan de 
bovenkant bevestigd worden. 

Verder zijn lege dozen nodig voor bij het moment 
met de kinderen en in de kinderdienst. Tip: Naast 
verhuisdozen is er een veelheid van mooie dozen in 
het aanbod van IKEA. 

In de kerk spelen Zacharias (advent 1 en 4), 
de engel (advent 2) en Maria (advent 3) en een 
herbergier (kerst) een rol samen met de voorganger. 
De rollen kunnen door oudere kinderen, de leiding 
van de kinderdienst of gemeenteleden gespeeld 
worden.

Ook kan een Kind van de Zondag aangewezen wor-
den om mee te doen aan het begin van de dienst.

Zondag 1 komt Zacharias op met een doos. Daarin 
zitten babyspullen, maar hij kan niets zeggen. Hij 
laat een en ander zien. De doos gaat (leeg) mee 
naar de kinderdienst. In de kinderdienst worden 
engelen gemaakt voor de volgende zondag bij 3/5 
en 6/9. Deze gaan in de doos.

Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, 
wordt de eerste poster zichtbaar gemaakt (Zacha-
rias met de engel in de tempel).

Zondag 2: De engelen die de vorige week gemaakt 
zijn, krijgen een plaats in de kerk
De lege doos gaat mee naar de kinderdienst en 
daar maken de kinderen knuffels en ze versieren de 
doos met harten. 
Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, 
wordt de tweede poster zichtbaar gemaakt (De 
engel en Maria).

Zondag 3: De knuffels krijgen een plaats in de 
kerk. De lege doos gaat mee naar de kinderdienst. 
In de kinderdienst worden kaarten gemaakt voor 
eenzame mensen of in overleg met de diaconie 
kan er bijvoorbeeld een inzameling komen voor de 
voedselbank. 
In de kinderdienst wordt gepraat over wat we zou-
den kunnen doen. De ideeën die daar uit komen 
worden getekend, opgeschreven of verwerkt in een 
collage. Bij terugkomst in de kerkzaal worden de 
ideeën aan de gemeente doorgegeven. De week 
erna staat de doos op een zichtbare plaats, zodat 
hij gevuld kan worden.

Hemelse boodschappen
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Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, 
wordt de derde poster zichtbaar gemaakt door een 
luik te openen. (Maria en Elisabet)

Zondag 4: De lege doos gaat mee naar de kinder-
dienst. De kinderen maken muziekinstrumentjes die 
ze tijdens de kerstviering gaan gebruiken. 
Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, 
wordt de vierde poster zichtbaar gemaakt door het 
andere luik te openen. (de geboorte van Johannes)

Kerstmis
Deze zondag ronden we ons ‘Hemelse boodschap-
pen’ project af. Er is een opzet voor een viering en 
een kerstspel om in de viering of anders in de kin-
derdienst te doen. RK kan gebruik maken van het-
zelfde materiaal.

Er is een stapellied op de wijs van lied 485 (zie pag. 7) 

Bij de schilderijen voor 10/12 
Bij elk schilderij kun je beginnen te vragen wat de 
kinderen zien. Welke kleuren opvallen. Wie de men-
sen kunnen zijn die er op afgebeeld staan?
Vervolgens kan er wat dieper op het verhaal inge-
gaan worden.

Advent 1 
‘Zacharias and Elisabeth’ van Spencer. 
Typ bij Google ‘Zacharias and Elisabeth Spencer’ in 
om het schilderij voor bijvoorbeeld de beamer of 
laptop te vinden.  

Advent 2
Annunciatie 2001, van Frans Franciscus,
Typ bij Google ‘Annunciatie, Frans Franciscus’ in om 
het schilderij voor de beamer of de laptop te vinden.  

Achtergrondinformatie bij Visitatie
Een moderne versie van de aankondiging aan Maria. 
Waaraan kun je zien dat de man een engel is?   

Advent 3 
De visitatie van Rubens. 
Typ bij Google ‘De visitatie van Rubens in om het 
schilderij voor de beamer of laptop te vinden.  

Achtergrondinformatie bij Annunciatie 
Maria staat daar met de rode jas aan en Elisabet is 
de oudere vrouw, Ze wijst op de buik van Maria. 

Advent 4 
Linkerpaneel van Johannesaltaar met geboorte en 
naamgeving van Johannes de Doper, 1455. Rogier 
van der Weyden.  Te vinden via Google voor beamer 
of laptop. 

Achtergrondinformatie bij het schilderij van de 
geboorte van Johannes de Doper vind je op de 
project cd

Zondag na Kerst 
De profetie van Simeon aan Maria van Rembrandt uit 
1628 te vinden via Google voor beamer of laptop. 

Achtergrond bij het schilderij Hanna en Simeon in 
de tempel vind je op de project cd

De posters en project cd kun je bestellen via
www.kinderdienst.nl 
€ 17,50 exclusief verzendkosten.

Kerk in Actie en Bonnefooi werken ook deze Advent 
weer samen.
Als bijlage bij deze Bonnefooi vind je de informatie 
brief en een spaardoosje.
De spaardoosjes kun je voor alle kinderen gratis 
aanvragen bij Kerk in Actie.
De verhalen die geschreven zijn bij het project van 
Kerk in Actie staan op de project cd en op 
www.kinderdienst.nl

Op zoek naar een 
betaalbaar cadeautje 
of een Adventskalender 
kijk dan even op 
www.kinderdienst.nl, 
ideetjes vanaf € 1,00

De genoemde 
prijzen zijn exclusief 
verzendkosten.
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Project l ied

Advent 1: 
Gemeente: Zacharias, wat kom jij hier doen? 
Voorganger:  Ik kom hier iets brengen 
Kijk hier zit het in. 
Het is wonderbaarlijk 
Ik krijg een gezin!

Advent 2 
Gemeente: Zeg eens engel, wat kom jij hier doen? 
Engel: Ik breng je een boodschap 
want er komt een kind 
bij een jonge moeder 
die dat spannend vindt.

Advent 3 
Gemeente: Zeg Maria, wat kom jij hier doen? 
Maria: Ik was bij mijn nicht 
en bracht haar veel cadeaus 
en nu zitten knuffels in  
een mooie doos.

Advent 4 
Gemeente: Zacharias, wat kom jij hier doen? 
Zacharias: Ik ben toch zo blij 
wij hebben nu een zoon. 
en dan deze doos 
zo vol, ’t is niet gewoon!

Op de melodie van lied 485 uit het nieuwe liedboek 

Stapellied: Dat betekent dat de eerste Advent het eerste couplet gezongen wordt, de tweede Advent 
het eerste en het tweede enzovoorts. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het couplet dat bij de 
zondag hoort te zingen. Ook geschikt, uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk: 
Lied 741, Een engel roept de oude man

Kerst 
Gemeente: Herbergiertje, wat kom jij hier doen? 
Herbergier: ‘k Heb het toch zo druk 
Ik ren maar en ik vlieg.  
Ik heb een doos vol voer hier 
maar het wordt een wieg.

Gelderland, Zaterdag 26 september
Kerkboek en Narratio organiseren in samenwer-
king met Lava-jeugdwerk en Symbolisch 
bloemschikken Apeldoorn  een mini  kerstbeurs 
in Elst (gld).
tijd:  9.30 tot 13.00 uur
Met om 10.00 en 11.30 een workshopronde 
Bonnefooi, kennismaking met het project en tips 
bij de verwerkingen en de verhalen. Doorlopend 
zijn er liturgische schikkingen bij de lezingen te 
zien en er is een uitgebreide boekentafel. Ook 
zijn er twee workshop rondes rond de kerstora-
toria De Verhalen en met Engelengeduld.
Plaats: De Ruimte,  Sint Maartenstraat 32 B , 
6661 DA Elst

Zuid Holland, 10 oktober 
Een mini kerstbeurs in Oostvoorne, een kennis-
making met het Bonnefooi project, liturgische 
schikkingen bij de lezingen  en een boekentafel.
tijd:  9.30-13.00 uur
plaats: Dorpskerk, Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne

Groningen en Drenthe, 28 oktober 
Een mini kerstbeurs in Gieten een kennismaking 
met het Bonnefooi project, liturgische schikkingen 
bij de lezingen voor Advent  en een boekentafel.
tijd:  19.00-20.30
plaats:  Hervormede kerk, Brink 8 9461 AS 
Gieten (entree in Gieten is € 2,00 dit is inclusief  
koffie of thee) 

Bonnefooi in het land

Voor meer in formatie over Bonnefooi in het land, zie ook www.kinderdienst.nl


