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1e ZONDAG VAN DE ADVENT 
  

Evangelie: Matteüs 24, 37-44 

Bereid je voor: Hij komt! 
 

1e Zondag Advent = begin nieuwe kerkelijke jaar, jaar A 

 

Voorbereiding voor de leiding 
 

 

Referenties andere lezingen 
1e lezing: Jesaja 2, 1-5 
Tussenzang: Psalm 122, 1-2, 3-9 
2e lezing: Romeinen 13, 11-14 

 

Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Toen Noach gedurende een aantal maanden bezig was de ark te bouwen en er van 
elk soort twee dieren binnenbracht, deed het de mensen in zijn omgeving niets 
(zie Genesis 6 en 7). Zij gingen gewoon door met hun slechte levenswijze. Zij 
werden overvallen door de zondvloed. Zo zal de wederkomst van Jezus op het 
einde der tijden ons ook kunnen overvallen, als wij niet waakzaam zijn. Het is in de 
drukte van de dagelijkse werkzaamheden dat God de mens roept (de akker, de 
molen). Bij zijn wederkomst zal Jezus degenen meenemen die Hem trouw zijn 
geweest in de liefde, in het leven van alledag.  
Jezus roept ons op om waakzaam te zijn opdat wij de tekenen leren verstaan en 
ons steeds meer tot Hem te bekeren. Bekeren is omkeren en niet meer (alleen) je 
eigen wil doen maar Gods wil. Zijn wederkomst zal verrassend en onverwacht zijn 
maar als wij ons hart steeds bereid hebben om Hem te ontvangen dan is zijn 
wederkomst geen angstige gebeurtenis maar een vreugdevolle verrassing. 
Niemand kan zeggen wanneer Jezus’ wederkomst zal plaatsvinden, zoals Jezus zelf 
zegt: ”Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de 
hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” (Matteüs 24, 36) Het gaat erom 
dat we ieder moment klaarstaan om Hem te willen ontvangen. 
Bespreek met de kinderen dat wij niet weten wanneer Jezus ons komt halen. 
Laten we daarom op ieder moment klaar zijn om met Hem mee te gaan en onze 
keuze voor Hem niet uitstellen.  
Dit evangelie hoeft voor kinderen niet beangstigend over te komen; het kan juist 
gebracht worden als een uitnodiging zijn om in hun dagelijks leven steeds 
opnieuw ’ja’ te zeggen tegen Jezus.  
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Visueel materiaal  
(naar keuze) 

 Adventskrans of Adventskalender 

 Verdeel een groot vel in twee helften. Plak aan de ene kant plaatjes van 
mensen die zo leven dat Jezus welkom is en aan de andere kant plaatjes van 
mensen en gebeurtenissen waar men Jezus liever niet bij zou willen hebben.  

 Maak een groot hart of grote afbeelding voor alle vier de Adventszondagen. 
Gebruik de illustraties van de website of  een afbeelding van het 
Kerstgebeuren. Maak voor iedere zondag een apart ‘afdekvel’ met het thema 
erop en onthul iedere zondag een deel van de afbeelding. De ‘afdekvellen’ 
kunnen eventueel nog beplakt worden met plaatjes van allerlei zaken die ons 
van Jezus afhouden. 

 Beschilder een groot bord met een weg die over heuvels naar een stal loopt. 
Zet onderweg vier ‘mijlpalen’ waar dan iedere zondag het thema bijgeplakt 
kan worden. Als het bord ergens in de kerk mag staan, is het leuk wanneer de 
stal echte deuren heeft die met Kerstmis opengaan en waarachter dan 
Kerstbeeldjes staan. 

 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen  

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij 
‘Komende zondagen’. 

 Maak een afbeelding zoals beschreven bij visueel materiaal. Laat de kinderen 
zelf aangeven waar hun hart vol van is en of Jezus daar ook een plaats in 
heeft. 

 Je kunt er ook voor kiezen het verhaal van Noach en de ark te vertellen en de 
boodschap van het evangelie van vandaag erin verwerken. Kijk hier voor een 
bijpassend werkje. 

 Adventswerkjes Samuel site  

Adventkranskalender (nr. AK501) / Adventkalender (nr. AK503) / 
Adventkalender met stal (nr. AK504) / Adventkalender met 4 raamluikjes (nr. 
AK505) / Klok Wees waakzaam (nr. AK506) 

 Maak met de kinderen op een schoteltje met klei, dennengroen en vier 
kerstboomkaarsjes en paars lint een kleine adventskrans voor henzelf 

 
Liederen 

 De komst van de Zoon des Mensen -  Elly & Rikkert Zuiderveld  
 zie cd Een boom vol liedjes 3 en muziekbundels Liedjes voor kinderen deel 1 

en Een boek vol liedjes 2 . Dit lied geeft duidelijk de betekenis van dit 
evangelie weer. 

 Wachten op het wonder - Elly & Rikkert Zuiderveld , zie muziekbundel Een 
boek vol liedjes deel 1 

 Op het puntje van mijn stoel - Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Daar gaan we 
dan en muziekbundel  Een boek vol liedjes 2 

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/ark-van-noach-gen-6-8/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.advent-knutselwerkjes
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 Woord voor woord, Jesaja en Ik heb een plekje voor Jezus (zie CD/ 
muziekbundel Ga je mee op zoek? Kerstliedjes van Jan Visser) 

 Samen dromen (zie muziekbundel Zingen maakt blij van Jan Visser) 
 

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te 
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!  
Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere 
keer een stickertje kunnen plakken. 
 
Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Leef zó, dat je Jezus elke dag zou kunnen ontmoeten, zonder je voor jezelf te 
moeten schamen. 
 
Inleidend gesprek 
Stel, je bent wat ouder en je vader en moeder zeggen tegen jou: “Jij bent nu al zó 
groot, wij kunnen je wel wat toevertrouwen. Wij gaan een dagje weg. Je kunt het 
best even alleen redden. Zorg goed voor alles. Hier heb je wat  geld om inkopen te 
doen.” Je belooft je ouders plechtig om dat allemaal te doen; maar nauwelijks 
hebben ze hun rug gedraaid of je rent al naar de telefoon om al je vriendjes op te 
bellen. Je nodigt ze allemaal uit voor een feestje bij jou thuis… Het mooie servies 
gaat aan diggelen, het geld voor de boodschappen gaat op aan chips, koek en 
limonade. Er wordt op het nieuwe bankstel geknoeid en op het tapijt verschijnt 
een vlek, die er met geen mogelijkheid uit te krijgen is. Je draait keihard je 
nieuwste muziek, zodat de buren komen klagen over de geluidsoverlast. Het 
wordt één grote puinhoop in huis. En je ouders zijn ineens veel vroeger thuis dan 
jij verwacht had. Hoe zou jij je dan voelen? Niet zo lekker? Zeker weten! Maar als 
je nou wél gedaan had wat je ouders je vroegen? Hoe zou jij je dán voelen? Je zou 
juist heel blij zijn. Vol trots zou je laten zien wat je allemaal gedaan hebt. Ze geven 
jou een schouderklopje en vinden jou een kei, waarop je kunt bouwen! 
Zo is het ook met de terugkomst van Jezus op aarde, aan het einde der tijden. Als 
je altijd zó hebt geleefd zoals God het bedoeld heeft, dan heb je niets om bang 
voor te zijn. Integendeel, de terugkeer van Jezus is juist iets heel moois. Het is iets 
om met je hele hart naar uit te zien!    
 
Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
De meester moet even naar de tandarts. Zijn groep kinderen is volgens hem al oud 
genoeg om even alleen te werken. Ze zitten tenslotte al in groep 8! Ze moeten al 
zelfstandig kunnen werken. De tandarts woont vlakbij school dus de meester zal 
zo terug zijn. Iedereen heeft plechtig beloofd rustig te blijven en niet te gaan  
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klieren. Maar de meester is de deur nog niet uit of Mike begint meteen lol te 
trappen. Binnen een paar minuten rennen ze allemaal door de klas. Een aantal 
kinderen spelen zelfs tikkertje! De meester blijft zeker wel een kwartier of langer 
weg want de tandarts moet zijn kies vullen. Marieke pakt haar snoepzak uit haar 
tas en begint uit te delen. Ze zijn zo door het dolle heen dat ze alle 
snoeppapiertjes door de klas gooien. Ze maken zoveel lawaai dat niemand het in 
de gaten heeft als de meester ineens in de deuropening verschijnt. Daar waren ze 
niet op voorbereid! Mike heeft hem het eerst in de gaten en rent terug naar zijn 
tafeltje. Dan zien de anderen het ook en iedereen gaat snel zitten. Menigeen 
wordt rood van schaamte. Ze zouden toch hun best doen en rustig gaan werken? 
Dat hadden ze toch samen afgesproken? 
 
Zo is het ook met de terugkomst van Jezus op aarde, aan het einde der tijden. 
Wanneer dat gebeurt, weet niemand; het zou vandaag kunnen zijn of over 1000 
jaar. Daarom vraagt Jezus dat we waakzaam blijven. Als je altijd zó hebt geleefd 
zoals God het bedoeld heeft, dan heb je niets om bang voor te zijn. Integendeel, 
de terugkeer van Jezus is juist iets heel moois. Het is iets om met je hele hart naar 
uit te zien! 
Luister maar naar het evangelie. 
 
Evangelie  
Uit het hoofd navertellen en /of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven. 
 
Praktische toepassing 
Probeer vandaag je eens af te vragen bij alles wat je doet: Wat zou Jezus doen in 
mijn plaats? Hoe zou ik het vinden als Hij plotseling zichtbaar naast mij staat? Zou 
ik dan blij zijn of zou ik me schamen? 
 
Gespreksvragen 
Wat gebeurde er in de dagen van Noach? 
Weten wij wanneer Jezus terug zal komen? 
Wat zegt Jezus ons in dit evangelie? 
Hoe kunnen wij ons voorbereiden op de komst van Jezus? 
 
Lied en / of verwerking 
Zie suggesties boven. 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of 
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie 
muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk 
mee gebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. 
Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de 
kerk. 
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Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
Bereid je voor: Hij komt! 
Alternatief: Wakker worden, wakker blijven!   
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema 
van deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Almachtige God, 
wij vragen U: 
geef uw gelovigen de bereidheid 
om Christus, die komende is, 
tegemoet te gaan met goede werken. 
Opdat wij eens bij Hem mogen aanzitten 
in zijn hemels Rijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met u leeft en heerst in de eenheid  
van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
 
Voorbede 
Laat ons bidden tot God onze Vader, die ons zijn Zoon Jezus geeft. 
1. Voor alle mensen van Uw Kerk, dat zij zich goed voorbereiden op het komende 

Kerstfeest. 
2. Voor allen die Jezus’ Liefde nog niet kennen, dat zij Hem van hart tot hart  

mogen ontmoeten. 
3. Voor allen die in nood zijn, dat zij geholpen en getroost worden. Dat zij mensen 

ontmoeten, die echt om hen geven en dat zij door de goedheid van  deze 
mensen mogen voelen dat Jezus ook voor hen op aarde is gekomen. 

4. Voor ons allen, help ons om elke dag zó te leven, dat wij U kunnen ontmoeten 
zonder ons voor onszelf te hoeven schamen. 
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Gebed over de gaven 
Heer, wij bidden U: 
aanvaard de gaven die wij U aanbieden 
uit het goede dat U ons hebt geschonken. 
Geef dat de eredienst die wij in dit leven mogen vieren 
Ons brengt tot het eeuwige geluk bij U. 
Door Christus onze Heer.  
 
(zie voor de eigen prefaties van de advent het (Altaar)missaal) 
 
Gebed na de communie 
Heer, wij bidden U  
dat de Eucharistie die wij hebben gevierd 
ons allen ten goede mag komen. 
Maak ons in dit voorbijgaande bestaan 
Gevoelig voor het hemelse en bedacht op datgene wat blijft. 
Door Christus onze Heer. 
 
Uitwerking thema 
In deze Sinterklaastijd  is er misschien een project te verzinnen waar kinderen iets 
van zichzelf geven voor weeskinderen / zieke kinderen / vluchtelingen e.d. Ieder 
neemt iets mee naar de gezinsviering en brengt het bij de offergang voor bij het 
altaar. Zie bijvoorbeeld www.kerkinnood.nl of www.actie4kids.org. 
 
  

http://www.kerkinnood.nl/
http://www.actie4kids.org/
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Een mooi gedichtje van Toon van Heereveld wat voorgedragen kan worden aan 
het begin van de viering na de begroeting: 
 
Het aansteekkaarsje 
 
Oo wat is het donker 
en somber om ons heen 
zeiden de vier kaarsjes 
hè jongens wat gemeen. 
 
Wij willen zo graag branden 
want licht maakt mensen blij 
maar waar zijn nu die handen 
met dat vlammetje voor mij? 
 
Voor mij? 
 
Ik wil het eerste branden 
riep toen ineens een kaars. 
nee riep meteen de ander, 
lap dat maar aan je laars! 
 
En ook het derde kaarsje 
ging als een beest te keer 
Ik Ik klonk het toen heftig 
Maar de vierde riep “ O Heer!” 
 
“Ik kom!” sprak een stem van boven 
en langzaam werd het licht, 
“Je mag het echt geloven, 
zijn de lontjes opgericht?” 
 
Oo jee, dat waren ze vergeten 
door al die dommigheid.  
Het kwam ook door het duister. 
Wat hadden ze een spijt. 
 
Vlug strekten zij hun lontjes 
en hielpen toen elkaar 
om klaar te zijn voor het wonder. 
“Jij mag wel eerst, hoor, hier kom 
maar!” 
 
 

Daar kwam het aanmaakkaarsje 
in vuur en vlam ging het voor; 
“Hij is het eerste kaarsje 
Geef het licht van God maar door.” 
 
Nu is het niet meer donker 
aan hun voet een groene krans 
De wereld is weer vol met hoop 
maakt blij een rondedans! 


