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Een kind maakt het verschil
Advent is God zoeken en Jezus vinden, het Ko-
ninkrijk van God verwachten en zien dat dit Rijk 
gestalte krijgt in een kind. Met Micha gaan we 
op zoek naar dit kleine en weerloze in een we-
reld die gewoon doordraait. In het project horen 
voorgrond en achtergrond bij elkaar; het geluid 
van de kleine profeet, die maar alleen staat en 
het grote tableau van de dingen die maar door-
gaan, eeuw in eeuw uit, de tijden door. Er lijkt 
niets te veranderen, maar toch …
Een kind maakt het verschil. 

De kleine profeet 
Centraal in dit adventsproject staat de figuur 
Micha. Eén van de kleine profeten, die te midden 
van de grote gebeurtenissen een ander geluid 
laat horen. Hij verzet zich tegen de valse rust 
die verkondigd wordt. Hoe kun je verwachten 
dat het allemaal goed komt, wanneer het met 
anderen slecht gaat, vraagt Micha zich af. Hij 
ziet de achterkant van de dingen en heeft oog 
voor mensen die niet mee kunnen komen. Zijn 
verwachting richt zich niet op het centrum van 
de macht, maar op de plaatsen aan de rand. 
Eerder zal het heil uit Betlehem komen dan uit 
Jeruzalem. Eerder zal de komst van een kind 
vrede beloven dan het oprukken van legers. 
Zo staat Micha in de messiaanse geschiedenis. 
In de lijn van mensen die een ander Koninkrijk 
verwachten.

De vier seizoenen
Micha wordt in dit project getekend tegen de 
achtergrond van de vier seizoenen. Enerzijds 
staat de kringloop van de vier seizoenen voor 
het leven dat telkens maar weer doorgaat. 
Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, 
een tijd van breken en van heel maken. Gods 
goedheid houdt de schepping staande; en dat 
mag ook blijken in de rondgang van de seizoe-
nen.
Anderzijds laat de kringloop van het leven ook 
zien dat in iedere tijd opnieuw geweld de kop 
opsteekt. De draak van het kwaad lijkt nooit ver-
slagen te zijn. Steeds roept geweld weer nieuw 
geweld op. 

Onrecht is van alle tijden en van alle seizoenen. 
Om die kringloop te doorbreken zal er een 
andere tijd moeten aanbreken. We zien uit naar 
het licht dat niet wordt afgewisseld door het 
duister, maar dat het donker op de vlucht jaagt. 
Een mens die het kwaad kan weerstaan tot het 
einde toe. Zal hij het zijn die geboren wordt in 
onze nacht?

Verbeelding in de kerk
We plaatsen Micha (pag. 9) elke zondag op een 
zeepkist. Dat maakt hem misschien wel een 
beetje ouderwets en lachwekkend. Maar hoeveel 
gehoor zal de kleine profeet in zijn dagen gekre-
gen hebben? De profeet laat een ander geluid 
horen, dat vreemd is en mensen onrustig maakt. 
Micha uitlachen is gemakkelijk, maar naar hem 
luisteren vraagt meer. 
Hoe gewoon kan geweld en onrecht zijn? Hoe 
natuurlijk is het dat mensen angstig voor de 
toekomst zijn en bang voor elkaar? 

Op zijn zeepkist laat Micha een Ander aan het 
Woord komen, terwijl we op de achtergrond zien, 
via een tableau vivant of geprojecteerd op een 
scherm via de beamer, hoe het leven gewoon 
doorgaat. Er is een powerpoint bij dit project. 

Uitwerking
Micha kan via eenvoudige attributen aange-
duid worden. Een zeepkist. Een herdersstaf of 
moderner met een T-shirt van een actievoerder. 
Op de achtergrond zien we telkens een groep 
mensen, die laat zien hoe weinig gehoor er is 
voor het woord van de profeet, maar waarin ook 
telkens een klein teken van hoop te zien is. Een 
mogelijkheid dat het anders gaat.

De eerste zondag zien we een lentetafereel (zie 
pag. 12). Mensen die zorgeloos genieten op een 
terras alsof er niets aan de hand is. Aan de zij-
kant staat ook een zwerver met een straatkrant, 
zal iemand hem/haar opmerken?

De tweede zondag is het volop zomer (zie pag. 
13). We zien dansende mensen, luchtig gekleed 
op een zwoele zomeravond. In de hoek staat 
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iemand met een blindenstok. Kan hij/zij ook mee 
dansen?

De derde zondag is het herfst (zie pag. 14). We 
zien de trieste resten van een feest. Lege glazen, 
slingers die vertrapt zijn, mensen die onderuit-
gezakt en bedrukt aan tafels zitten. Opzij staan 
kleine kinderen te bellen aan de deur; zij verko-
pen kinderpostzegels.

De vierde zondag is het winter (zie pag. 15). 
Het beeld is kaal; er is geen mens meer te zien, 
alleen maar lege dozen en schillen. Alles lijkt 
verloren. Alleen opzij staat een klein meisje met 
een (poppen) kinderwagen.

Kerst 
In de kerstviering krijgen de mensen die uit het 
tableau gestapt zijn een rol in de viering
De sterren waar de adventszondagen aan ge-
werkt is, zijn in de kerk. 

Terug in de kerk 
Nadat de kinderen teruggekomen zijn in de kerk 
kan iemand uit de gemeente iets vertellen over 
een (diaconaal) project. Hij/ zij stapt als het ware 
uit het tableau vivant. Het idee is dat mensen 
niet alleen maar in beslag genomen worden door 
hun eigen leven maar ook oog kunnen hebben/
krijgen voor de ander. Zo wordt de kringloop 
waarin nooit iets veranderd, daadwerkelijk door-
broken.

Voorbeelden
De eerste zondag zou iemand iets kunnen vertel-
len over een opvanghuis of over vluchtelingen-
werk. De buitenstaander (zwerver met straat-
krant) wordt niet aan zijn lot overgelaten.

De tweede zondag kan er aandacht geschon-
ken worden aan zorg voor kwetsbare anderen, 
mensen die helpen in een verpleeghuis of die 
ziekenvervoer regelen.
(De blinde wordt uitgenodigd mee te spelen)

De derde zondag kan iets verteld worden over 
of gedaan worden met concrete acties die in 
gemeente plaats vinden zoals autowassen, olie-
bollen verkopen e.d.
(Er worden ook kinderpostzegels verkocht)

De vierde zondag is er aandacht voor activiteiten 
die met name op kinderen gericht zijn. Een klein 
kind is weerloos in deze wereld en leeft van onze 
bescherming.
(Het komende kerstkind zoekt onderdak bij ons)

Kerst
De randfiguren uit de tableaus (de zwerver met 
straatkrant, de man/vrouw met blindenstok, de 
kinderen aan de deur, het meisje met de pop-
penwagen) of de mensen die daadwerkelijk iets 
verteld hebben, krijgen een rol in de viering. 

Naar de kinderdienst - met projectplaat
Elke zondag in de advent is er een punt van een 
ster die de kinderen meekrijgen naar de kinder-
dienst.
Die punt kan leeg zijn, zodat de kinderen daar 
zelf mee aan de slag kunnen gaan, maar er zijn 
ook punten waar al iets in staat. (zie pag. 10 en 
11)

Sterpunt 1 “kale tak met een knopje en een 
blaadje” 
De kale tak kan gekleurd worden en er kunnen 
bloesems aan gemaakt worden met propjes 
crêpepapier. 

Sterpunt 2 “zon”
De zon op de sterpunt kan ingekleurd worden of 
beplakt met crêpepapier. 

Sterpunt 3 “herfstblad”
Allerlei droge bladeren kunnen getoond worden. 
Met wasco kan het blad ingekleurd worden.

Sterpunt 4 “wolk”
Op de laatste sterpunt komt een droomwolk/ 
ijswolk. De wolk kan met plukjes watten beplakt 
worden. 

Elk kind krijgt zijn eigen ster, maar er is ook een 
centrale, liggende ster, waar op elke punt een 
kaarsje staat , dus vier kaarsjes op de centrale 
ster. Elke week wordt er één meer aangestoken. 
Ieder kind krijgt een waxinepotje 6 cm hoog,  
5 cm doorsnede (Bij o.a. Blokker te koop, Olvarit 
potjes), dat komt in het midden van de ster op 
een vierkant vlak te staan.
Iedere zondag plakken we een sterpunt met 
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afbeelding aan het vierkant. Daarvoor kan de 
bestaande afbeelding gebruikt worden of er kan 
een eigen invulling aan gegeven worden (zie bij 
alternatief voor de oudere kinderen) 
De kinderen kunnen elke week kleine sterretjes 
op de punt plakken: Advent I een sterretje, 
Advent II twee, enz…. Ieder kind krijgt dus een 
eigen ster. 

Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen 
ster mee naar huis nemen, maar dat daarnaast 
nog sterren gemaakt worden van de sterpunten 
voor in de kerstviering. 
 
Alternatief: 
Er kan ook voor elke zondag één grote ster 
gemaakt worden met grote sterpunten waarop 
telkens een collage of tekening gemaakt kan 
worden door de hele groep of in kleinere groep-
jes. Ook die sterren kunnen met Kerst een plaats 
in de kerk krijgen. Dit alternatief is geschikt voor 
de oudere kinderen. Het is dan wel de bedoeling 
dat vlak voor Kerst al die grote sterpunten tot 
een grote ster gemaakt worden. 
Een andere mogelijkheid is om per groep vier 
punten te maken met hetzelfde onderwerp door 
vier groepjes en daar dan een grote ster van te 
maken (elke zondag een andere).

Zondag I
Eén grote sterpunt met licht en donker als 
thema ( zie bij de zondag). 

Zondag II
Op de grote sterpunt kan een collage gemaakt 
worden met vrolijke gezichten, die gehaald wor-
den uit tijdschriften (zie bij de zondag). 

Zondag III
Op een grote sterpunt kunnen bladeren van 
het werkblad uitgeknipt worden, de randen met 
wasco gekleurd, die randen worden uitgewreven 
op de sterpunt zodat de omtrek van het blad 
zichtbaar wordt (zie bij de zondag). 

Zondag IV
Op de grote sterpunt kunnen elfjes over de 
toekomst geschreven worden die de kinderen 
met elkaar bedacht hebben. Ook kan er iets 
leuks voor de toekomst getekend of geschilderd 
worden. Waar verheug je je op? 

Kerst 
De sterren die gemaakt zijn worden neergezet en 
opgehangen in de kerk. 
 
Te bestellen
Een volledig uitgewerkte gekleurde ster kan 
besteld worden bij Narratio voor e 22,50. 
Dit pakket bestaat uit projectposters A3. 
De achtergrondverbeeldingen, verwerkingen en 
powerpoint staan op de meegeleverde cd-rom.

Omslagen voor de liturgie e 9,50 per pakje van 
100.

Adventskalender zie pagina 148.


