Thema’s adventszondagen
De eerste lezing, antwoordpsalm, tweede lezing en het evangelie zijn
thematisch op elkaar afgestemd. In de eerste lezingen van de
adventszondagen horen we verschillende profeten uit het Oude
Testament die de hoopvolle boodschap doorgeven dat God ons zal
redden. De psalmen beantwoorden deze gedachten. De tweede lezingen
zijn steeds uit de brieven van Paulus en daarin worden we opgeroepen
om in ons doen en laten ons af te stemmen op Jezus. In de evangeliën komt ook duidelijk de
vreugde om de komst van de Verlosser naar voren, maar er wordt daarnaast ook aandacht
besteed aan de noodzaak van bekering en bezinning. Het is zeker aan te raden om alle lezingen
bij de voorbereiding van de kinderwoorddienst of gezinsviering door te nemen om zo de diepere
betekenis van iedere Adventszondag te begrijpen. In het handboek ‘Met kinderen het woord
vieren’ worden alle lezingen nader uitgelegd. De thema’s voor de zondagen staan in dit boek bij
de illustratie als volgt aangegeven:





1e Advent: Bereid je voor: Hij komt!
2e Advent: Keer terug naar God.
3e Advent: Wees blij, Hij is nabij!
4e Advent: Jozef doet wat God wil.

Deze thema’s kunt u wekelijks op de weg naar Bethlehem erbij plakken.
Op deze site vindt u wekelijks (v.a. de maandag vóór de zondag) in het Themamenu onder het
kopje ‘Komende zondag’ een nieuwe illustratie die u als vertelplaat kunt gebruiken, een
Doordenkertje en nog aanvullende tips.

Adventsproject jaar A - Volg de ster naar Bethlehem
(uitgedacht door de kinderwoorddienst groep van de parochie H.Johannes Evangelist te Den Bosch)

In de Advent gaan we met de kinderen op weg naar het stalletje in Bethlehem. We gaan dit op de
volgende manier gestalte geven:
We bespannen 4 vierkante borden of één langwerpig bord met donkerblauw flanel. Aan de
onderkant wordt met lapjes de woestijn afgebeeld . Het is de bedoeling dat de ruimte boven de
woestijn een grote sterrenhemel wordt. In de woestijn staan een dorpje, een groepje palmbomen
en een wei met schapen (zie voorbeelden). Uiterst rechts het (nog lege) stalletje.
De grootte van het bord afstemmen op het aantal kinderen en/of de ruimte in de kerk.
De 4 voorbeelden van het woestijnlandschap sluiten op elkaar aan en vormen samen één geheel.
We geven de kinderen met Christus Koning een gele vilten ster mee die ze thuis kunnen
versieren met bijv. steekjes rondom, kraaltjes of met (stof)stiften of waar ze in ieder geval hun
naam op zetten.
De eerste zondag van de advent brengen ze hun ster weer mee en ‘plakken’ hem uiterst links op
het bord zodat er een grote ‘wolk’ van sterren links op het bord staat.
De volgende zondagen nemen ze de ster er weer vanaf en plakken hem wat meer naar rechts. Zo
schuiven alle sterren steeds meer naar het stalletje, totdat ze met kerstmis de hemel boven de stal
helemaal verlichten. Om van het geheel een sterrenhemel te maken, plakken we kleinere sterren
erbij, die niet verplaatst worden.
Ook Jozef en Maria op de ezel ‘reizen’ mee.
Op kerstavond staan Maria en Jozef in het stalletje en wordt het Kindje Jezus erbij geplakt.

Alternatieven:
Vervang het flanel door gekleurd karton of verf de achtergrond. In dit geval de kinderen elke
zondag een nieuwe ster geven.
Als de groep kinderen niet zo groot is, kun je ook voor elke Adventszondag hen een ster laten
versieren en laten meenemen om op te plakken.
Benodigde materialen:






4 vierkante borden of 1 langwerpig bord
Donkerblauw flanel
Geel vilt
Flanel of lapjes stof in geeltinten voor de woestijn
Flanel of vilt in allerlei kleuren voor de figuren.

Te downloaden van deze site:
(klik op de illustratie voor het orgineel dat u rechtstreeks kunt uitprinten)


patroon ster



patroon Jozef, Maria, Kindje Jezus, ezel, schaapje



woestijnachtergrond in 4 delen

