
Kinderwoorddienst Buren 

 

We zijn in de maand November druk geweest met het maken van een lampion, die we tijdens een 

gezinsviering meenamen de kerk in: we vierden Sint Maarten brachten hiermee licht naar binnen. 

Sint Maarten gaf veel om de arme mensen, zoveel dat hij  de helft van zijn jas scheurde om een 

ander mens tegen de kou te beschermen. 

  

De komende weken gaan we op weg naar de Koning van de vrede, zijn geboorte. 

Jesaja was een profeet in de tijd toen Jezus geboren werd en hij komt voor de kinderen en ook 

natuurlijk voor volwassenen even terug naar onze tijd. Hij neemt ons mee de komende weken en 

vertelt zijn verhaal. Jesaja had een mooie droom gehad, hij zag daar een mooie tuin in waar altijd 

vrede was. Vrede tussen mens en dier. Willen we vrede hebben dan hebben we soms wel moed 

nodig om te laten zien wie wij zijn en wat wij willen in deze wereld. 

  

Zondag 1 december maken we kennis met Jesaja en praten we over Vrede, wat is dat eigenlijk het en 

hoe kunnen we dat in ons leven krijgen? Zondag 8 december gaat het over dromen, wat zijn onze 

dromen en vertellen ze ons ook wel een wat? Zondag 15 december denken we na over “de moed er 

in houden”, wat betekent dat, en hoe doen we dat? Zondag 22 december is het bijna zover, het 

kindje gaat bijna geboren worden, wat heb je nodig voor zo’n nieuw kindje?  Natuurlijk liefde maar 

misschien ook beschuit met muisjes?  

 

Genoeg om de komende weken mee aan de slag te gaan. We gaan natuurlijk ook gezellig knutselen. 

Alle kinderen zijn van harte welkom op deze zondagen om 9.00 uur in de kerk in Buren. Wij zijn 

benieuwd naar jullie verhalen en wij hopen dat jullie benieuwd zijn naar ons verhaal over de tijd van 

de geboorte van Jezus. 

 

Dinsdag 24 december is er een 19.00 uur een kerstgezinsviering in Buren. 

 

 

 

 

 
 



 



De vier Adventskaarsen – door Ad Stigters 

 

De eerste kaars word genoemd:      ‘Nox praecessit’   –   De nacht loopt ten einde! 

Romeinen 13, 11-14     Waakzaamheid 

 

11 Bovendien , gij kent de tijd waarin wij leven, gij weet dat het uur om uit de slaap  te 

ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen 

12 De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der 

duisternis en ons wapenen met het licht. 

13 Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van 

braspartijen en drinkgelagen,  van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. 

14 Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer. 

 

De tweede kaars wordt genoemd:   ‘Tu es qui venturis es?’  -   Zijt Gij de komende? 

Matteüs 11, 2-10        Getuigenis over Johannes de Doper 

 

2 Johannes nu hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet Hem door zijn 

leerlingen de vraag stellen: 

3 ‘Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?’ 

4 Jezus antwoordde hun: ‘Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:  

5 blinden zien en lammen lopen , melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en 

aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 

6 Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 

7 Toen zij vertrokken, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: ‘Waar zijt gij in 

de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? 

8 Waar zijt gij dan we naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?  Die verfijnde 

kleding dragen zijn te vinden  in paleizen der koningen. 

9 Waartoe zijt ge dan uitgetrokken? Om een profeet te zien?  Inderdaad zeg Ik u, zelfs meer 

dan een profeet! 

10 Hij is het over wie geschreven staat: Zie , Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw 

komst zal bereiden. 

 

De derde kaars wordt genoemd:   ‘Gaudete!’     -    Verheugt u! 

Filipenzen 4, 4-7      Laatste vermaningen 

 

4 Verheugt u in de Heer te alle tijde. Nog eens: verheugt u!  

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 

6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit 

zonder dankzegging.  

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in 

Christus Jezus. 

 

De vierde kaars wordt genoemd:    ‘Canite tuba!     Blaas de bazuin! 

Joël 2, 1     De dag van Jahwe als een vijandelijke inval 

 

1 Blaast de bazuin op de ’Sion,  slaat alarm op mijn heilige berg: al de bewoners van het land 

moeten beven! Ja, de dag van Jahwe is gekomen ; ja, hij is nabij.    


