Advent en kerst 2020
Boekje van de kindernevendienst met Bijbelverhalen en knutselwerkjes voor advent en kerst

Hoi allemaal!
Het is al bijna kerst, een speciale tijd waarbij we denken aan het kindje Jezus die geboren werd!
Dit jaar kunnen we met de kindernevendienst op de zondagen niet samen komen zoals we
normaal wel deden. Maar we willen jullie toch graag de mooie Bijbelverhalen over advent en
Kerst vertellen. En daarom hebben we een boekje voor jullie gemaakt. Zodat jullie zelf en met
jullie ouders of iemand anders de verhalen kunnen lezen, samen erover kunnen praten en
knutselwerkjes kunnen maken. Per zondag zijn er twee verhalen, één voor de jongere kinderen
en één voor de oudere kinderen. Jullie mogen zelf kiezen welk verhaal jullie willen lezen en
welke opdrachten jullie willen maken. Daarnaast hebben we een extra knutselwerkje bedacht
voor elke zondag. Op de website van de kerk komt het document te staan zodat er extra
exemplaren geprint kunnen worden voor het knutselwerkje.
Dit boekje start 4 weken voor kerst op zondag 29 november. Deze zondagen voor kerst worden
advent genoemd. Het woord advent komt uit een andere taal en betekent ‘komst’. In deze weken
voor kerst verwachten we en kijken we uit naar de komst van de Here Jezus. En met kerst mogen
we vieren dat Jezus geboren werd!
Misschien mag je wel elke week voor kerst een (led)kaarsje aan steken, zoals we in de kerk ook
doen, zodat uiteindelijk met kerst alle vier de lichtjes branden.
Heel veel succes en plezier,
Leiding van de kindernevendienst

1e advent: zondag 29 november 2020
Steek één (led)kaarsje aan
Met een kleine vlam
begint het grote licht.
De Heer komt naar ons toe.
Dat is een bericht!

Thema: Zie je al wat? (Marcus 13:24-17)

Kerstkrans maken
Wat heb je nodig:
Papieren/plastic bordje,
Twee verschillende kleuren groen A4-tjes (twee van
elke kleur)
Twee witte vlechtstroken (deze kun je ook zelf
snijden of knippen)
Wat restjes gekleurd papier
Lijm en schaar

Je begint met uit het midden van het papieren
bordje een cirkel te knippen. Vaak is het zo dat
er al een rond randje in het bordje zit, dus
deze kun je aanhouden met het uitknippen. Zo
niet, dan is een passer handig om een cirkel te
tekenen.
De groene A4-tjes vouw je in de lengte dubbel,
en je knipt er stroken van 3 cm breed van.
Deze stroken plak je om en om om de rand
van het bord (zie foto).

Let goed op dat je de stroken goed naar elkaar
toeschuift, anders zie je nog stukje van het bord
ertussendoor. Je kan ook de stroken vastplakken
aan het bordje als je papieren bordjes gebruikt.
Daarna knip je uit elke strook aan het uiteinde een
driehoekje. De basis van de krans is klaar.

Nu gaan we hem afwerken. Door met twee
stroken een muizentrap te maken, heb je een
kaars. Een vlammetje maak je van een restje
geel en rood papier. Bevestig deze met een
stukje extra papier op de krans. Een mooie
rode strik ervoor, en wat versierselen naar
keuze op de krans zelf, en je hebt een mooie
versiering voor in huis of voor in de
kerstboom.
Het is af en toe best een lastig werk, het is dus
handig om dit samen met je vader, moeder of
broertjes en zusjes te doen.

2e advent: zondag 6 december 2020
Steek 2 (led)kaarsjes aan
Twee kaarsen zijn een teken in de nacht:
God zet de wereld in het licht.
En iedereen die daarop wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.

Thema: Wie ben jij dan wel? (Johannes 1: 19-28)

3e advent: zondag 13 december 2020
Steek 3 (led)kaarsjes aan
Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.

Thema: Ben je er klaar voor? (Jesaja 65:17-25)

Kerstster van ijsstokjes
Nodig voor één ster:
– 6 ijsstokjes (zelf sparen of o.a. te koop bij de action);
– lijm;
– strijkkralen;
– lint.

Aan de slag
Als je deze benodigdheden hebt verzameld kun je aan de
slag:
1. Maak van 3 ijsstokjes een driehoek, en lijm ze op de punten aan elkaar vast.
2. Maak van de overige 3 ijsstokjes ook een driehoek, lijm deze ook aan elkaar vast.
3. Je hebt nu 2 driehoeken gemaakt. Deze driehoeken plaats je zo op elkaar dat er een
ster ontstaat. Leg de ene driehoek met de punt naar boven, de andere driehoek leg je
erop en wijst met de punt naar beneden.
4. Lijm de driehoeken aan elkaar vast en laat de lijm even drogen.
5. Versier de kerstster met strijkkralen. Breng eerst lijm aan, en druk de strijkkralen in
de lijm.
6. Laat even drogen, maak een lintje vast aan de ster en je kunt de ster ophangen.

Variaties in versiering
Andere opties om de ster te versieren:
– glitters;
– plakfiguurtjes;
– mini-pompommetjes.

4e advent: zondag 20 december 2020
Steek 4 (led)kaarsjes aan
Vier kaarsen branden zacht,
ze schijnen op wat komen zal.
Op een geschenk, zo lang verwacht
voor jou, voor mij, voor iedereen en overal.

Thema: Wat een geschenk! (Lucas 1:26-38)

Kerst elfje maken
Dit is wat wij gaan maken : een kerstelfje met jou foto. Hieronder zie
je de uitleg hoe je het elfje kan maken!
Wat je hier voor nodig hebt is :
-

Groen papier (voor het lichaampje, armen en beentjes)

-

2 knoopjes

-

Lijm

-

Een schaar

-

Een foto van jezelf.

-

Roze papier (voor de handjes en voetjes)

We gaan beginnen met een rondje knippen van groen papier.
Op het rondje van groen papier plak je een kraagje van een
andere kleur papier.
Het kraagje maak je door met een schaar
hoekjes er uit te knippen. Zie foto.
Als je het kraagje op het lichaampje hebt
geplakt, plak je de knoopjes op het lichaampje.

Het lichaampje is nu af. We gaan nu verder met het maken de
armpjes en beentjes. Voor de armen en benen heb je 4 stroken van
dezelfde lengte nodig. Deze ga je vouwen op de manier hoe je een
muizentrappetje ook vouwt, het enige verschil tussen het
muizentrappetje en de armen en benen is dat het muizentrappetje
2 papiertjes heeft en je armen en beentjes 1 papiertje. Als je het
papiertje helemaal gevouwen hebt komt dat er zo uit te zien (zie
foto )
Als je alle 4 de stroken gevouwen hebt als
een muizentrappetje plak je de papiertjes aan het lichaampje (het
groene ronde papier met de knoopjes) vast. Nu heeft je lichaampje
armen en benen. (zie foto )

Nu gaan we verder met de handen en voeten.
Die gaan we maken van het roze papier. Knip
de handjes en voeten in de vorm die jij zelf
wil. En plak ze aan de armen en benen.
Nu zijn de armen en benen ook af.

Als laatste heb je nu de foto van jezelf nodig. Knip het een beetje
bij als dat nodig. Maak met gekleurd papier een kerstmutsje en
plak het boven aan de foto.
Het kerstmutsje maak je door een driehoekje uit te knippen.

Nu is je kerst elfje af!

Kerst: 25 december 2020
Steek alle 4 de (led)kaarsjes aan – Jezus is geboren!
Het is kerst,
het licht schijnt in de nacht.
Het donker is verdreven,
gebroken is zijn macht.

Thema: Wereldnieuws (Lucas 2:1-20)

Kerst verlichting voor op tafel
Benodigdheden:
Glazen potjes
Lijm
Gekleurde vliegerpapier

Maak de potjes schoon en haal het papierwikkel er af zodat je een kaal flesje hebt
Dan ga je het vliegerpapier in kleine stukjes scheuren en plak je die op het potje tot het potje
helemaal bedekt is met vliegerpapier, en dan laat je het drogen en als het droog is doe je er een
waxinelichtje er in en zet je hem op tafel en klaar is je lichtje.
Mocht je het nog leuk vinden om hem verder te versieren kun je er ook nog glitter op doen.

Kerst roep toeter maken
Benodigdheden
•
•
•
•

A4 papier in diverse kleuren
Lijm of plakband
Versiermaterialen zoals stickers, crêpepapie, glitters.
Laat de kinderen zo'n toeter maken zodat ze het goede nieuws kunnen door
vertellen dat jezus is geboren.

.

Van het A4 papier rol je een toeter die aan de ene kant smal is en aan de andere kant
breed.
Maak hem vast met plakband of lijm.
Laat de kinderen de toeter versieren.

Zingen:
WONDERBARE RAADSMAN
Won-der-ba-re Raadsman ( Wonderbare Raadsman )
Ster-ke God ( Sterke God )
Eeu-wi-ge Va-der ( Eeuwige Vader )
Vre-de-vorst (Vredevorst )
Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen !
2.
Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld )
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht )
Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken )
Licht in de nacht ( Licht in de nacht )
Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen !
Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld )
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht )
Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken )
Licht in de nacht ( Licht in de nacht )
Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen !
Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen ! ( 3x )

https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs

