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Eerste zondag
van de Advent
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7)

Printen op wit, stevig papier
Uitknippen over de dikke lijnen
Zwarte gleufje bovenop inknippen
Vouwen op de vouwlijnen
zodat een kokertje ontstaat
Plakstroken insmeren
Kokertje dichtplakken
Vlammetje uitknippen
en inkleuren
Op de goede zondag
in de kaars steken

Wees waakzaam!
Een kaarsje geeft licht en warmte.
Ik wil ook een lichtje zijn in deze wereld,
en de mensen om mij heen warm en blij maken.
Dat doe ik deze week door:

1)
2)
3)
4)

De Advent is begonnen!
We gaan ons klaarmaken voor
het grote feest van Kerstmis.
Dan mogen we vieren dat
Jezus voor ons op aarde komt.
“Wees waakzaam”
staat er vandaag.
Let op, dat je klaar bent
als Jezus komt!
We steken vandaag het
eerste kaarsje van
de Adventskrans aan.
Elke week mag er
eentje meer branden.
Zo komt er steeds meer
licht in de duisternis.

Tweede zondag
van de Advent

Maak de weg klaar!

Maak de weg klaar voor de Heer!
Weet je nog wie dat riep,
heel lang geleden?
Een man in de woestijn,
in een jas van kameelhaar.
Ja, Johannes de Doper!
Hij kondigde de
komst van Jezus aan.
“Maak de weg klaar
voor de heer!”
Ruim alles op wat nog
voor Jezus in de weg staat.
Wat staat er bij jou
nog in de weg?

in de bijbel: Matteüs 24, 37-44

Ik maak de weg klaar
voor Jezus!
Deze week zal ik
dat doen door:

in de bijbel: Matteüs 3, 1-12
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Derde zondag
van de Advent
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1)
2)
3)
4)

Verheug je!

Weet je dat deze zondag een
heel speciale naam heeft?
We noemen hem “Zondag Gaudete”
“Gaudete” betekent: Verheug je!
Verheug je, want Jezus komt bijna!
En als je je verheugt op iemand,
wil je dat ook laten zien.
Als je je verheugt op Jezus,
wil je je best doen te leven
zoals Hij het graag wil.
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in de bijbel: Matteüs 11, 2-11

Vierde zondag
van de Advent

Luister naar God!

Die arme Jozef! Hij weet niet meer wat
hij moet doen, nadat hij het grote nieuws
van Maria heeft gehoord (weet je wat
voor nieuws dat was?) God stuurt een
engel naar Jozef, die hem vertelt wat hij
moet doen. Voor Jozef is dat best wel
moeilijk, maar toch doet hij wat God zegt.
Weet jij soms ook niet wat je moet doen?
En heb je nog nooit een engel bij je bed
gezien? Toch wil God je zeggen wat het
goede is. Hoe zou jij dan naar God
kunnen luisteren?

Deze week probeer
ik heel goed
naar God te luisteren.
Dat doe ik door:

in de bijbel: Matteüs 1, 18-24
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