
Dichterbij 
 

Leesrooster Advent 2021 
 

Iedere week zijn er 3 of 4 Bijbelgedeelten die je met elkaar leest. Je kunt zelf inplannen op welke dagen je dit 
doet. Op de Pinterest pagina van dit adventsproject vind je verhalen, filmpjes, traktaties, spelletjes en liedjes die 
je daarnaast nog aan kunt bieden. Je kunt als gezin kiezen voor dat wat je leuk 
vindt of waar je tijd voor hebt.  
Scan hier de code om op de Pinterestpagina te komen:  
(https://www.pinterest.com/geefmaardoor/adventsproject-21-dichterbij/) 
 
Je kunt de Bijbelgedeelten het beste voorlezen uit de Bijbel in Gewone Taal 
omdat dit beter te begrijpen is voor kinderen. Mochten de Bijbelgedeelten uit 
de Bijbel in Gewone Taal toch nog te moeilijk zijn dan kun je bij de meeste 
verhalen ook ditzelfde deel uit de kinderbijbel voorlezen. Toch zullen de jongste 
kinderen (misschien met een beetje extra uitleg) het meeste wel kunnen 
begrijpen. 
            
Week 1 – Het plan van God 

 
 
Het plan van God heeft alles te maken met Jezus. Komende weken lezen we over Gods plan en hoe Jezus voor 
ons als mensen steeds dichterbij kwam. 
 
1. Lees met elkaar Johannes 1: 1 – 8 
- Wie is Gods zoon? (Jezus) 
- Wanneer was Jezus er al? (al voor het begin, voor de Schepping) 
- Wat is het begin? (De tijd dat God de hemel en de aarde schiep) 
-  Toen God de hemel en de aarde maakte, heeft Hij Jezus toen ook 
gemaakt? (Nee, Je leest hier dat Gods Zoon er al was. Jezus is er altijd 
al geweest. Net zoals God er altijd al is geweest. Ze zijn er zonder 
begin en zonder eind. Ze zijn voor eeuwig. 
- In het Bijbelgedeelte lees je wat van Jezus komt. Wat is dat allemaal? 
(Alles is door Hem ontstaan; Al het leven komt van Hem; Jezus’ 
wandel op aarde is het licht voor de mensen; Dit licht heeft gewonnen 
van het donker.) 
- Jezus zegt in de Bijbel: “Ik ben het licht van de wereld”. We lezen in vers 5 dat het licht het gewonnen heeft van 
het donker. Wie wordt er met het donker bedoeld? (Satan, het kwaad) 
- Wie mag over Jezus, het ware licht, vertellen? (Johannes wordt hier genoemd. Maar alle mensen die van Jezus 
houden mogen over het ware licht vertellen.) 



2. God maakt de hemel en de aarde. Lees Genesis H1 - H2: 1-4 óf kijk 
het filmpje op “Pinterest Dichtbij” Bijbel voor kids deel 1. 
We hebben de vorige keer gelezen dat Jezus er voor het allereerste 
begin al was. Vandaag lezen of kijken we naar het verhaal van de 
schepping van hemel en aarde. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Het was goed. 
Je hebt het verhaal gehoord dat God de hemel en aarde maakte. Toen 
zag alles er schitterend uit! In de Bijbel staat: “God keek naar alles wat 
Hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.” 
Zo is het niet gebleven hé?! Wat is er veel stuk gegaan. Dieren eten 
elkaar op. Er is ruzie, ziekte en dood. In het verhaal van vandaag horen we hoe dit zo gekomen is. 
Lees met elkaar Genesis H2: 15-17 en H3 óf kijk het filmpje op “Pinterest Dichtbij” Bijbel voor kids deel 2. 
In Johannes 1 hebben we gelezen dat Jezus, het ware licht, het gewonnen heeft van het donker. Dat er zoveel 
stuk gegaan is toen Adam en Eva naar de slang luisterden en van de vrucht aten, heeft alles te maken met dat 
donker. Het lijkt wel of het donker het in dit verhaal van vandaag gewonnen heeft. Maar toch is dat niet zo. Want 
Gods plan zorgt ervoor dat het ware licht overwint. Hier gaan we het de volgende keer over hebben. 
 

4. Een lichtje aan de horizon 
Tijdens de zondeval werd het donker op aarde. Weet jij welke 
woorden allemaal met dit donker te maken hebben? (Pijn, verdriet, 
zonde, ruzie, dood, ziekte, honger, jaloezie, etc.) God heeft een 
prachtig plan. Een plan waarmee het Ware Licht het wint van het 
donker. Maar de mensen moesten best lang wachten voordat ze iets 
van Gods plan zagen gebeuren. God wil de mensen hoop geven. Hij 
vertelt zo nu en dan iets over Zijn Zoon Jezus, het Ware Licht. Iedere 
keer wanneer Gods iets van dit plan laat zien aan de mensen is dat als 
een soort ‘lichtje aan de horizon’. Dit lichtje vertelt: “Het is nu nog 
donker, het is nu moeilijk. Je hebt misschien pijn of verdriet, maar Ik 

(God) ben bezig met Mijn plan! Houd moed, heb hoop! Het wordt straks licht.”  
Weet je wat zo mooi is? In bijna alle verhalen uit het Oude Testament (verhalen voor Jezus’ geboorte - geel 
gekleurd op de tijdlijn) laat God iedere keer lichtpuntjes zien. Lichtpuntjes die iets vertellen over Zijn plan. Luister 
maar eens naar het lied ‘Een lichtje aan de horizon’. (https://www.youtube.com/watch?v=2WSi-lz6G0E) 
Ruth was al een onderdeel van Gods plan. Weet jij hoe? (Ruth en Boaz kregen een zoon: Obed. Obed was de 
vader van Isaï. Isaï was de vader van koning David. Uit deze familie is Jezus heel veel jaren later geboren. 
 
Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’: 

• Knutsel zaklamp met glow in the dark stick ‘Powered by His Light’ 
• Objectles ‘Licht heeft geen schaduw’. Alles heeft een schaduw… behalve licht! De Bijbel zegt ‘God is 

licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem’. 
• ‘Glow in the dark-bad’. Hoe leuk is dat?! Lekker badderen in het donker. Alleen de ‘Glow in the dark-

sticks’ (verkrijgbaar bij de Action) geven licht. Ondertussen kun je als ouder een gesprekje beginnen over 
licht en donker. Koppel dit aan de verhalen van deze week. 

• Zaklamp tikkertje in het donker. 
• Wanneer je kinderen vertelt over de stamboom van Jezus is het heel leuk om ook je eigen stamboom 

te maken. Op Pinterest vind je twee manieren om je eigen stamboom te maken.  
• Knutsel een kerstkaart met een echt kaarsje: ‘Jezus is het Licht van de wereld’. Wie geef je de kaart? 
• Kijk de film van Max Lucado ‘Niemand zoals jij’. Wij vinden het vaak belangrijk wat anderen van ons 

vinden, maar het is alleen belangrijk om te weten hoe God over jou denkt. 



Week 2 – Gods plan komt dichterbij. Hoop voor de mensen! 

Vorige week hadden we een ‘lichtje aan de horizon’ gezien. Dit geeft al een beetje licht op Gods plan. Zijn plan 
om iets van Zijn liefde te laten zien aan de mensen. God wil graag dat alle mensen weten en onthouden dat Zijn 
liefde altijd blijft bestaan. God laat in alle verhalen Zijn goedheid, trouw en genade zien. 
 

1. De Heer is goed. 
De schrijver van Psalm 136 is zo onder de indruk van Gods goedheid en liefde 
dat hij er een lied over heeft geschreven. Hij benoemt vele bijzonderheden 
van God en wil Hem loven. Jullie mogen nu met elkaar kijken en luisteren 
naar alle grote dingen die God heeft gedaan. De kinderen zeggen iedere keer 
de ‘echo-zin’: “Zijn liefde blijft altijd bestaan!” 
Lees met elkaar Psalm 136 (sla eventueel vers 19 en 20 over) 
Vorige week hebben we met elkaar gelezen dat God de hemel en aarde 
gemaakt heeft. De Psalmist benoemt dit in vers 4 t/m 9. Daarna horen we 

hoe God in het verleden het volk Israël gered en verlost heeft. Deze grote God die zoveel wonderen heeft gedaan 
wil ons ook verlossen en redden. Hij maakt Zijn plan bekend aan profeten, die dit door mogen vertellen aan de 
mensen. Zodat ze hoop krijgen. Zodat er een lichtje aan de horizon verschijnt. 
 
2. Een teken van God 
Vandaag lezen we over Jesaja. Hij leefde ongeveer 700 jaar voordat 
Jezus geboren werd. In deze donkere periode waarin veel mensen niet 
meer naar God wilden luisteren mag Jesaja hen vertellen dat ze een 
stralend licht zullen zien. 
Lees met elkaar Jesaja H7: 14- 16a en H9: 5-6 
Of lees het verhaal ‘De mensen zullen een stralend licht zien’ op 
“Pinterest Dichtbij’. 
Jesaja vertelt hier dat die nieuwe Koning een wijze bestuurder is, een 
Sterke God, een Vader voor altijd en een Koning van de Vrede. Een 
koning die rechtvaardig en eerlijk is. 
Zou jij zo’n Koning willen hebben? Zou deze Koning jouw baas mogen zijn? 
 
3. Op reis naar het licht 
Deze tekst komt uit een liedje: ‘Ga je mee op reis? Met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het 
einde brandt Zijn licht. Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naar. Soms lijkt het als vanzelf te gaan, 
maar soms ook is het zwaar’. Vandaag gaan we met elkaar ‘op reis’ naar een stadje dat bekend is geworden 
doordat er iets heel bijzonders heeft plaatsgevonden. We gaan er over lezen in de Bijbel 
Lees met elkaar Micha 5:1-4 
Kun jij vertellen wat daar gebeurd is in Bethlehem? 



Micha leefde in dezelfde tijd als Jesaja. Zo’n 700 voordat Jezus werd 
geboren. Micha vertelt hier dus al wat de geboorteplaats van de 
Messias, de Redder is. Jesaja vertelt dat de Messias geboren zal 
worden uit een maagd. Een maagd heeft nog nooit seks gehad. Je 
kunt alleen kinderen krijgen als een man en een vrouw vrijen. Het 
bijzondere aan dat wat Jesaja vertelt is dat er dus een vrouw zal zijn 
die op een heel bijzondere manier zwanger wordt.  
Ben je benieuwd waar Bethlehem ligt? Kijk eens op google Maps en 
plan de route van je huis tot aan Bethlehem. Hoe lang zou je 
onderweg zijn? 
Luister naar het lied ‘op reis’ van Marcel en Lydia Zimmer. Ze gaan 

op reis naar het beloofde land. Wat heeft dit met Bethlehem te maken?  
Zijn wij ook op reis? En brandt aan het einde van onze reis ook Zijn licht? (Dan heb jij ook een lichtje aan de 
horizon!) 
 
4. God doet wat Hij zegt 
Gods plan is al ver van tevoren bekend gemaakt aan de mensen om hoop te geven. 
Weet jij waarom dit plan een plan van hoop is? Wat maakt dit nieuws ‘goed’ 
nieuws? 
Lees Johannes 3: 16 – 21 
Gods plan heeft alles te maken met Zijn liefde voor jou. Met Zijn liefde voor deze 
wereld. Op “Pinterest Dichterbij” vind je een liefdesbrief van God voor jou. Je kunt 
het lezen, maar je vindt er ook een filmpje ‘Een brief voor jou’.  
Je kunt na het kijken van dit filmpje in gesprek gaan met elkaar, maar je kunt er 
ook voor kiezen om individueel een brief(je) terug te schrijven aan God.  
In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we ook over donker en licht. Er staat dat mensen kozen voor het donker. 
Je kunt dus kiezen. Als jij mocht kiezen, kies je dan voor het donker of het licht? Deze keus kun je ook aan God 
vertellen. Dat kan in een briefje maar ook in een gebed. 
 
 
Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’: 

• Tak met lichtjes en hangers als basis voor een kijktafel. 
• Jesaja 9:5-kerstballen-knutsel met daarop alle namen van Jezus de Messias. 
• Ga je mee op reis? Je vindt op Pinterest een treinkaartje. Geldig vanaf de geboorte en geldig tot de 

dood. Het is een enkele reis. Jij (kinderen) bent nog maar net aan deze reis begonnen. Ken jij iemand 
die de bestemming al heeft bereikt? Wanneer je weet dat Jezus jouw Redder is dan is de locatie: hemel! 
Dit voorbeeld kan extra binnenkomen. Het is zo goed en ook nodig om met je gezin stil te staan bij de 
bestemming van de reis van je leven! 

• In de tijd van de Bijbel reisden mensen vaak met een ezel of kameel. Je vindt op Pinterest leuke knutsels. 
• De Messias wordt geboren in Bethlehem. De naam Bethlehem betekent ‘broodhuis’. Jezus wordt 

geboren in Bethlehem en Jezus wordt ook wel het brood des levens genoemd. Je vindt op Pinterest een 
gezinsmoment over ‘Brood des levens’. 

• Bijbeltekst kaartje voor op kijktafel ‘Ik ben het Brood des levens’. 
• Je vindt twee filmpjes over het aanleren van de Bijbeltekst Johannes 3:16 
• Luister en kijk naar het digitale prentenboek ‘De 3 bomen’. Hier wordt op een hele mooie manier verteld 

over het plan van God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



Week 3 – Immanuel; Jezus heel dichtbij! 

Vorige week hebben we gezien dat de profeten de mensen mochten vertellen over de geboorte van Jezus de 
Messias, onze Redder. Er is hoop, maar de mensen moeten er nog wel lang op wachten.  
We maken weer een sprongetje in de tijd. We zaten ongeveer 700 jaar voor de geboorde van Jezus. We gaan nu 
naar het jaar 0. Dit is paars op de tijdlijn. Gods plan komt dan ineens heel dichtbij! Deze week gaan we bezig met 
de komst van Jezus. Hij verliet de hemel en kwam bij ons mensen op aarde.  
 
 
1. Bijzonder nieuws voor Maria 
Weet je nog dat we aan het begin van dit adventsproject hebben 
gelezen dat er een man kwam die door God gestuurd was om 
over Jezus te vertellen? Hij heette Johannes. Het verhaal van de 
geboorte van Johannes is heel bijzonder. Als je hier meer over 
wilt weten vind je op “Pinterest Dichterbij” een filmpje over dit 
verhaal. 
In het verhaal van vandaag is Johannes nog niet geboren, maar 
zijn moeder Elisabeth is al wel zes maanden zwanger. Elisabeth 
is een nicht van Maria.  
Lees Lucas 1: 26 – 38 
Hoe dichtbij is de Zoon van God voor Maria? Hoe zou dat voor 
haar zijn geweest denk je? 
 
 
2. De goedheid van God 
Vorige week lazen we met elkaar een psalm over Gods goedheid en liefde. Als je denkt aan wat God heeft gedaan 
voor jou en mij en voor al die mensen uit de Bijbel dan kun je zo blij worden. Maria heeft dat ook. Ze is zo blij dat 

ze gaat zingen. En ze dankt daarin God. Waar bedankt ze 
God voor? Probeer na het lezen zoveel mogelijk dankpunten 
op te noemen. 
Lees Lucas 1: 39 – 56 
Hoeveel dankpunten kunnen jullie opnoemen? 
En geldt dit alleen voor Maria of zijn dit ook dingen waar wij 
dankbaar voor mogen zijn? 
In vers 54 en 55 dankt Maria God dat Hij trouw is aan Zijn 
volk. De belofte die Jesaja en Micha aan de mensen 
mochten vertellen komt uit. God doet wat Hij belooft. 
 



3. Gods belofte vervuld. God doet wat Hij zegt! 
Weet je nog wat Micha vertelde? Waar zou de Messias 
geboren worden? 
Jozef en Maria wonen in Nazareth, maar het is Gods plan 
dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. 
Vandaag lezen we wat er gebeurde. 
Lees Lucas 2: 1 - 20 
God wil dat de mensen weten dat de Messias, de Redder 
geboren is. Hoe maakt God het in dit verhaal aan de 
mensen bekend? 
Wat denk je: zouden de herders ook aan anderen vertellen 
wat er die bijzondere nacht gebeurd is? 
 
 
 

4. De Redder in de armen van Simeon 
Er was iemand die zijn hele leven wachtte op de redding van 
het volk Israël. God had deze man beloofd dat hij de Messias 
zou zien voordat hij zou sterven. Dit was voor deze man een 
licht aan de horizon. 
Lees Lukas 2: 22 - 32 
Hoe zou het voor Simeon zijn geweest om de Messias ín zijn 
armen te houden? Zo dichtbij? 
Hoe wist Simeon dat dit kindje de Messias is? 
Wat vertelt Simeon over Jezus? (Hij is de Redder van alle 
volken, Hij is het Licht, Hij wijst de volken de weg naar God 
de Vader, Hij is de held van Gods volk Israël.)  
 

 
 
 
Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’: 

• Knutsel een kerststal 
• De legende van de zuurstok. Aan de hand van een zuurstok wordt het evangelie uitgelegd. 
• Zuurstokken speurtocht 
• Sandy Tales: De reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. En ‘Kerst met de Zandtovenaar’. 
• Kindermoment met digitaal prentenboek over het verhaal van Johannes de Doper. 
• 12 feestelijke kersttraktaties en lekkernijen. 
• Sterrenkijken (met een leuke gratis app!). De herders in het veld zagen een prachtige sterrenhemel. Ook 

spelen sterren bij het verhaal van de wijzen een rol. 
• Speurtocht ‘volg de ster’. 
• Lekkere sterrenstokjes. 
• Spel ‘Zoek de schapen’. Voor de jongste kinderen. 
• Kleurplaten en raamhanger ‘Jezus is geboren’. 
• 3 verhalen uit de Schatkist. Prachtig voor de jongere kinderen. 
• Kerst ganzenbordspel van Bijbelidee. 
• Verschillende knutsels van Jezus in de kribbe, waaronder vertelstenen. 
• Veel kerstliedjes om mee te zingen. 
• Knutsel van engel 
• Creatief gebed: Cadeautje voor Jezus 



Week 4 – Jezus nóg dichterbij 

Jezus, de Zoon van God bij de mensen op aarde. Dát is dichtbij! 
Maar… Jezus wil graag nóg dichterbij komen. Weet jij hoe? 
 
 
1. Jezus’ korte tijd op aarde 
Als je kijkt naar de tijd dat Jezus als mens hier op aarde was, 
dan is deze periode kort: maar 33 jaar! Dit einde van Jezus’ 
leven op aarde was moeilijk, maar hoorde bij Gods plan om 
jou te redden. Voor jonge kinderen: luister naar het lied 
‘Vertel me eens Heer Jezus’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=JSfl3BMBFws). Voor 
de oudere kinderen: Bekijk het filmpje ‘Het evangelie van 
Jezus’ https://www.youtube.com/watch?v=yQa7CMXqQTg. 
Bekijk ze van tevoren zodat je een goede keus kunt maken. 
Deze filmpjes vind je ook op “Pinterest Dichtbij’. 
Lees na dit lied of filmpje Efeziërs 1: 3-14 
Ook hier lees je dat Gods plan al bestond voordat Hij de aarde maakt. Begrijp jij Gods plan? Kun je het in eigen 
woorden vertellen? 

   
2. Waarom Jezus dichterbij wil komen 
Mensen kunnen er niet zelf voor zorgen dat ze gered worden 
(als je daar nog aan twijfelt kijk dan het filmpje ‘Het evangelie 
van Jezus’ dat bij de vorige dag gedeeld is). 
Jezus wil graag dichterbij komen. Zijn plan, het goede nieuws 
mag dichterbij komen. Je leest in het Bijbelgedeelte van 
vandaag hoe dit er uit ziet. 
Lees Romeinen 10: 5 - 13 
Wat doe je volgens deze Bijbelverzen met je mond? (De Here 
Jezus eren als onze Heer) 
Wat doe je met je hart? (Geloven dat de Here God Hem uit 
de dood heeft laten opstaan) 

Vind jij het moeilijk om te geloven dat Jezus dood was en weer levend is geworden? 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Mag Jezus jouw Redder zijn? 
Lees 1 Johannes 4: 13 -19 
In vers 15 en 16 lezen we dat er iets in je verandert wanneer je 
gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Wat verandert er? (God 
blijft voor altijd in jou; Gods liefde is in ons). 
 
 
 
 
 
4. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft! 

Kerst wordt pas echt een feest wanneer je Gods plan begrijpt. 
Wanneer je het aan tijd hebt kun je het gezinsmoment ‘Het 
mooiste cadeau’ met de kinderen doen (zie Pinterest Dichtbij). 
Dit laat heel beeldend zien wat het thema van vandaag is. Het 
kost wel enige voorbereiding. Wanneer je het lied ‘Vertel me 
eens Heer Jezus’ deze week al beluisterd hebt kun je dit 
overslaan en de nadruk leggen op het maken van de pijl: 
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft! 
Heb je hier geen tijd voor, doe dan onderstaande: 
Wat zou het geweldig zijn wanneer dat kleine lichtje aan de 
horizon een groot helder licht zou worden in deze donkere 
tijd. Wij hebben Jezus nodig, maar ook alle andere mensen 
hebben Hem nodig. Wanneer je hebt ontdekt hoe heerlijk het 

is om niet meer in het donker te leven dan wil je anderen ook helpen om hun donkere omgeving licht te maken 
toch? Hierover staat ook iets in de Bijbel: 
Lees Math.5: 15 en 16 
Kun jij in eigen woorden vertellen wat je zonet gelezen hebt? 
Hoe zou je een licht kunnen zijn voor andere mensen? 
Wat zal er gebeuren wanneer andere mensen dit licht zien? (Ze gaan de Hemelse Vader eren). 
 
 
Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’: 

• Het kerstverhaal van Vadertje Panov. 
• Zaai wat je wilt oogsten: gedicht van de engel die zaden verkoopt. Wat wil dit gedicht je leren? 
• Knijper-knutsel: Wie woont er in jouw hart? Knijper het hart open en wat komt er tevoorschijn? 
• Objectles ‘Het mooiste kerstcadeau’ van Geefmaardoor. 
• Knutsel ‘Jezus in het kribje van je hart’. 
• Knutsel de letter K en versier deze met een kroon en een kribbe. Mag Jezus de Koning van jouw leven 

zijn? Dan wordt Jezus belangrijker en je eigen ‘ik’ kleiner.  
• Liedjes ‘Jezus woont in mijn hart’, ‘Een rivier vol van vrede’, ‘Is je deur nog op slot’. 




