
 

 

 

 

 

 
Hallo allen, 
 
Wat is het lang geleden dat we elkaar gezien en gesproken hebben. 
Er is veel gebeurd in deze tijd: eerst niet naar school en later gelukkig wel weer. 
Misschien nog op vakantie geweest maar het zou goed kunnen dat jullie dit jaar 
thuis zijn gebleven. 
Het was (heel lang geleden alweer) wel een mooie zomer. 
Met de kinderwoorddienst willen we ook op reis gaan. 
We hebben een prachtige koffer en elke week gaat de reis een stukje verder, zo 
gaan we de weken van advent in. Op reis naar kerst, de geboorte van Jezus. 
Wij willen dit heel graag met jullie samen doen. 
 
Wel belangrijk is om te weten dat het wat anders gaat. 
Jullie mogen direct naar het zaaltje toekomen en worden daar ook weer 
opgehaald door jullie ouders of verzorgers. Ook is het belangrijk om ons te 
laten weten dat jullie komen. Dit is ook belangrijk voor jullie ouders. Er mogen 
namelijk maar 30 personen in de kerk. 
 
Wij hebben erg veel zin om jullie weer te zien, verhalen te vertellen en jullie 
verhalen te horen. Natuurlijk gaan we ook weer creatief aan de gang. 
We starten de eerste adventszondag op 29 november a.s. 
 
Als we op zoek gaan naar Kerstmis, beginnen we al bij een eeuwenoud verhaal. 
Het verhaal van Maria en Jozef die bezoek krijgen van een engel. Zij moeten op 
reis naar Betlehem, waar Jezus wordt geboren. 
We horen de verhalen van herders en koningen die op zoek waren. Zij volgen het 
licht, het spoor naar Kerstmis. De arme herders en koningen uit een vreemd land 
hebben als eerste door dat het kindje Jezus heel speciaal is. 
 



We steken de komende vier weken de kaarsen van de adventskrans aan. Dit is 
voor ons ook een spoor naar Kerstmis. Het wijst ons op het grote licht dat met 
Kerstmis wordt geboren. 
 
Hoe oriënteren wij ons? Hoe kiezen wij nu de weg? Hoe komen we erachter wat 
echt belangrijk is? Wat is het juiste spoor? Tegenwoordig hebben we een 
telefoon of een ander systeem om de route op te zoeken. Maar het zijn vaak 
anderen die je de weg wijzen. Iedereen is op zoek naar het goede, het mooie, 
het geluk voor jezelf en anderen, misschien wel naar hoe God het heeft 
bedoeld. 
 
Tijdens onze zoektocht naar Kerstmis ontmoeten wij Jens, hij wijst ons de weg 
naar de mensen die onze aandacht verdienen. 
 
Na een tijd van stilte gaan we weer van start: 
 
De komende 4 weken willen wij samen met de kinderen de adventsperiode  in 
gaan. Op zoek naar het wonderlijke verhaal van Kerst en daarbij de geboorte 
van Jezus. Samen gaan we op reis met een koffer vol verrassingen en daarbij 
een creatief gedeelte. 
 
Het zal anders zijn dan de kinderen en ouders gewend zijn. De kinderen gaan 
rechtstreeks naar het bijgebouw en worden daar ook weer opgehaald. 

De kinderen en ouders moeten zich opgeven, dit kan bij Gerrie. 

Voor de ouders belangrijk omdat de regel van 30 personen in de kerk in acht 
genomen moet worden. 
 
Wij hebben er heel veel zin in.     Team KWD 
 
 
 
 
  



 
1e zondag van de advent: Mensen zonder naam   
Kijk naar de mensen zonder naam zegt Jens. Bedenk wat ze nodig hebben. 
Vergelijk ze met de herders uit kerststal. De herders worden uitgekozen om als 
eerste het nieuws van Jezus geboorte te horen. 
 
2e zondag van de advent: Mensen met goede ideeën 

Kijk naar de mensen die je op goede ideeën brengen, die duidelijk maken wat 
belangrijk is. Mensen waarvan je zegt: ‘Je bent een enge!’ 

De engel speelt ook een grote rol in het kerstverhaal; die brengt het goede 
nieuws aan Maria en Jozef en aan de herders. 
 
3e zondag van de advent: Mensen van ver 

Kijk naar de mensen die van ver komen: noem ze geen vreemdelingen. Heb 
geen vooroordelen maar luister naar deze mensen. De wijzen uit het oosten 
kwamen ook van heel ver, als vreemde snoeshanen bij de kerststal. Ze zagen in 
de sterren dat dit kindje bijzonder zou worden. 
 
4e zondag van de advent: Mensen die zorgen wat nodig is. 
Kijk naar alle mensen die zich voor anderen inzetten om een plekje te maken 
waar je je thuis voelt. Maria en Jozef waren zo’n vader en moeder die een 
plaats zochten voor hun kindje. Het was echt zoeken en het werd een 
armoedige stal. Maar ook daar konden ze hun kind geven wat nodig was. Dor 
hun zorg kon er licht in de wereld schijnen. 

 
In deze weken gaan we proberen de kinderen te laten ontdekken waar die 
mensen in onze tijd te vinden zijn. Sommige kom je gemakkelijk tegen, anderen 
niet zo gauw. We gaan op zoek naar de herders en koningen in onze tijd, die als 
Maria en Jozef dromen over hun kindje, vooruit kijken, op reis gaan en tot laat 
in de avond onderdak zoeken om hun kind een goed leven te geven. 
 
 
 
 
 
 
 

 


