
Adventsproject

Dit adventsproject is gebaseerd op het idee van de Jesse Tree. 
De naam Jesse Tree is afkomstig uit de tekst Jesaja 11:1 waarin staat geschreven dat er een 
Twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. 
Isaï is de vader van koning David en uit deze geslachtslijn is de Heere Jezus geboren.
Eigenlijk gaat het dus om de stamboom van de Heere Jezus.

Doel
De kinderen leren inzien dat God  actief bij de mens betrokken is en dat  Hij  verschillende 
mensen  gebruikt om  Zijn plan door de tijd heen ten uitvoer te brengen. Daarnaast leren 
de kinderen de samenhang zien die ertussen de verschillende Bijbelverhalen bestaat en 
hoe alles samen toewerkt naar de(weder)komst van Jezus Christus.

Voorbereiding
De plaatjes kun je uitprinten en uitknippen. Je kunt ze vervolgens op een label plakken 
of lamineren, maar dat hoeft niet.
Sommige kiezen ervoor de symbolen in een boom of bos takken te hangen. Wij 
hebben gekozen voor een rode draad. Dit zodat voor de kinderen de volgorde van de 
gebeurtenissen duidelijk is en dat de rode draad de gebeurtenissen en gelovigen met 
elkaar verbindt. De kleur rood kun je ook als symbool zien voor het geloof in het bloed 
van Jezus Christus dat als middel tot verzoening voor onze zonden is vergoten (Rom 
3:25).

Hoe
Iedere dag is er een symbool waar een thema, Bijbelvers en te lezen Bijbelgedeelte  
hoort. Dit symbool pak je erbij en vervolgens lees je (of één van de kinderen) het thema 
en bijhorende vers voor. Daarna wordt er uit de Bijbel gelezen. Je kunt het Schriftgedeelte 
op het leesrooster volgen of dit verhaal uit de kinderbijbel kiezen. Vooral met jongere 
kinderen kan het prettig zijn om dit af te wisselen.

 Tips
>> Laat de kinderen iedere dag het bijhorende plaatje kleuren en deze opplakken op een  
 zelfgemaakte tijdlijn of in een boekje.
>> Maak van iedere advenstzondag een gezinsmoment en werk het thema van die dag uit.
>> Laat de kinderen een Bijbels dagboekje bijhouden waarin ze iedere dag één Bijbelse  
 waarheid wat naar voren is gekomen kunnen opschrijven.
>> Zing samen een bijpassend lied.
>> Dank specifiek voor een eigenschap van God wat je mocht ontdekken door het te lezen   
 Bijbelgedeelte.
>> Heb je wat meer tijd ? Dan kun je de vragen op de volgende bladzijde  met elkaar bespreken  
 als een soort kleine Bijbelstudie. Oudere kinderen kunnen de vragen eventueel   
 zelfstandig uitwerken.



Vragen die je kunt bespreken bij te lezen Bijbelgedeelten:

1) Wat doet God

2) Wat doet de mens

3) Wordt er iets beloofd?
     Zo ja wat en voor wie?

4) Kunnen we iets leren over de Heere Jezus?

Toelichting vragen
De eerste vraag helpt  de kinderen om zich te richten op Gods handelen. Door bewust te 
zijn van de wijze waarop God handelt en met de mensen omgaat kunnen kinderen meer  
ontdekken & leren over wie God is.

Bij de tweede vraag gaat het om de mens. 
Wat doet diegene die in het verhaal centraal staat? Is hij of zij een goed of slecht voorbeeld 
voor mij?

De derde vraag helpt kinderen om zich bewust  te worden van de beloften in Gods Woord en 
dat zij op waarheid berusten. Wat God beloofd zal Hij doen, Zijn Woord is betrouwbaar.

Bij de vierde vraag gaat erom wat we kunnen leren over de persoon en het werk van de Heere 
Jezus. Zicht op Hem geeft ons zicht op God. In het geloof gaat het om Jezus Christus. Daarom 
vinden we Hem ook in de verhalen en personen ver voordat Hij op aarde was gekomen. Denk 
bijv. aan de vergeving die Jozef zijn broers schonk, de gehoorzaamheid van Abraham, de rol van 
losser in het verhaal van Ruth, maar ook David als herder en koning.

Tenslotte is het mijn wens en gebed dat God Zelf het lezen en bezig zijn met Zijn Woord wil 
zegenen. Dat onze blik gericht mag worden op Jezus Christus alleen en tot eer en aanbidding  
van Hem mag leiden. Dat is waar kerst om gaat.

Hem komt toe alle dank, lof en eer!

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, 
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, 

opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, 

maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond 
als verzoening voor onze zonden.

1 Joh 4:9,10



Dag
1. Zo.

2. Ma.

3. Di.

4. Wo.

5. Do.

6. Vr.

7. Za.

Thema en Bijbelvers
Hij Komt
Ik heb David, de zoon van IsaÏ, gevonden, een man 
naar Mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn 
nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de 
Zaligmaker Jezus doen voortkomen. Hand 13:22,23

God is Schepper
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Gen. 1:1

Het gaat mis
Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u 
en uw God Jes 59:2

Door het geloof
Door het geloof heeft  Noach, toen hij een aanwijzing 
van God ontvangen had van de dingen die nog niet te 
zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 
redding van zijn gezin.  Heb 11:7

God roept
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, 
gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de 
plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij 
is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.     
Heb 11:8

God voorziet
Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam 
voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden 
samen. Gen 22:7, 8

God is trouw
In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden. .................en Ik zal u 
terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, 
totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!      
Gen 28:14, 15

Bijbellezen
Jesaja
11: 1 -2

Genesis
1 : 25 - 31

Genesis
3 : 1 - 23

Genesis
6 : 5 - 8
9 : 11 - 16

Genesis
12 : 1 - 8
15 : 1 - 6

Genesis
21 : 1 - 4
22 : 11 - 18

Hebreeën
11 : 17 - 19

Genesis
28 : 10 - 22

Symbool



8. Zo.

9. Ma.

10. Di.

11. Wo.

12. Do.

13. Vr.

14. Za.

God laat alles meewerken
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle din-
gen meewerken ten goede, voor hen namelijk die over-
eenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Rom 8:28

God is heilig
Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is nie-
mand buiten U en er is geen rotssteen als onze God.                  
1 Sam 2:2

Een middelaar
Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God 
en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Tim 2:5

God redt
...en geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en 
mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en 
mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven 
van de dood redden zult. Joz 2:12, 13

Een (Ver)losser nodig
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving van zonden. Kol 1:14

Een koning
Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw 
Koning. Jes 43:15

De herder
Jezus zei:
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen. Joh 10:11

Genesis
37 : 26 - 34
50 : 20

Exodus
3 : 1 - 16

Deuter-
onomium
5 : 1 - 22

Jozua
2 : 1 - 21

Ruth
4 : 13 - 17

Mattheüs
1 :1, 5, 6, 

1 Samuel
8 : 4 - 9

1 Samuel
16: 1 - 13

Matteüs
1 : 16,17

Dag Thema en Bijbelvers Bijbellezen Symbool



15. Zo.

16. Ma.

17. Di.

18. Wo.

19. Do.

20. Vr.

21. Za.

God alleen
Buiten Mij is er geen andere God, 

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, 
Want Ik ben God en niemand anders. Jes 45:21,22

God is genadig en barmhartig
Barmhartig en genadig is de HEERE, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid. Ps 103:8

Verwacht Hem
Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij 
zal niet wegblijven. Hab 2:3

Brood uit de hemel
Want het brood van God is Hij Die uit de hemel 
neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Joh 6:33

Jezus Christus de Zaligmaker
En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de 
Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.                
1 Joh 4:14

Gods plannen falen niet
Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan 
zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing 
voor de Joden komen. Esther 4:14

De weg van de Heer voorbereid
Zie, ik zend tot u de profeet Elia
Voordat de dag van de Heere komt, die grote
En ontzagwekkende dag. Mal 4:5

1 Koningen
18 : 17 - 39

Jona
3 : 1 - 10
4 : 9 - 11

Habakuk
1 : 1 - 3
2 : 1 - 4

Micha
5 : 1 - 5

Jesaja
11 : 1 - 10

Esther
4 : 10 - 17

Lukas
1 : 5 - 25
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22. Zo.

23. Ma.

24. Di.

25. Wo.

26. Do.

27. Vr.

28. Za.

Een boodschap van bekering
......., en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot 
inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken 
doen die in overeenstemming zijn met de bekering 
Hand 26:20

Niets is bij God onmogelijk
De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn 
mogelijk bij God. Luk 18:27

U zult Hem de naam Jezus geven
U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. Mat 1:21

Een Kind is ons geboren
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder. Jes 9:5

Alle aanbidding waard
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes 9:5

Volg Mij
Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf ver-
loochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen 
Luk 9:23

Hij komt!
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de 
Eerste en de Laatste. Op 22:13

Mattheüs
3 : 1 - 6

Lukas
1 : 26 - 38

Mattheüs
1 : 18 - 25

Lukas
2 : 1 - 5

Mattheüs
2 : 6 - 21

Mattheüs
4 : 13 - 22

Openbaring
22 : 12 - 21
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