
  



Tip 1: Maak samen een adventskalender 

Tip 2: Maak een adventskrans met 4 kaarsen.                       

Steek de kaarsen aan voordat jullie uit de bijbel gaan lezen.                                 

(In de eerste week 1, in de tweede week 2 enz.) 

 

Tip 3: Op internet vind je voor tip 1 en 2 heel veel ideeën 

Hallo jongens en meiden, 

 

Dit is een dagboek voor advent. Zo noemen we de weken voor 

het kerstfeest. ‘Advent’ betekent ‘komst’.  

In de adventstijd denken we aan de komst van de Here 

Jezus als mens op aarde. Nu is hij weer in de hemel, maar hij 

komt terug. Dat noemen we ook wel zijn wederkomst. Ook 

daaraan denken we bij advent. 

Dit boekje heb ik geschreven om jullie te helpen om in deze 

tijd aan de komst van Jezus te denken.  

Lees het boekje en ontdek waarom Jezus naar de aarde 

kwam. Begin elke keer met het lezen van het Bijbelgedeelte, 

want door het lezen uit de Bijbel leer je het allermeeste 

over Jezus! 

Ik wens jullie allemaal een goede adventstijd en een 

gezegend kerstfeest! 

Tineke Buitenhuis-Zwarteveen 

 

  



Waar wil David dan heen?  

Lees nog maar eens vers 4,8 en 9 

Zondag  

Lezen: psalm 25   Zingen: Psalm 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij wel eens verdwaald?  

Dan ben je heel blij als iemand jou de weg naar huis wijst! 

David vraagt in psalm 25 of God hem de weg wil wijzen. 

 

 

 

 

David wil graag dat God hem de goede weg wijst, de weg 

naar God toe. Van God wil hij leren hoe hij moet leven. Want 

hij weet: alleen God kan mij redden. Daarom verwacht hij 

elke dag alles van God! 

 

En zo wachtten er veel meer mensen in de tijd van de bijbel 

op Gods redding. En ze hebben niet voor niets gewacht. 

Want de Here Jezus werd geboren. Hij is de redder! Ook 

voor ons! 

 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,  

want u bent de God die mij redt,  
op u blijf ik hopen, elke dag weer.         Psalm 25:5 NBV 



Opdracht: 

Leer psalm 25:5 deze week uit je hoofd. 

 

Vandaag is het de eerste zondag van advent. Samen willen 

we in de adventstijd nadenken over de komst van de Here 

Jezus op aarde. Samen mogen we ook verlangen naar zijn 

terugkomst.  



Vraag: 

Waarom moet God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken? We 

hebben toch net gelezen dat God de aarde zeer goed gemaakt heeft? 

Lees eerst Genesis 3:1-7 en geef dan antwoord op de vraag. 
 

Maandag 

Lezen: Genesis 1:1 en 31a + Openbaringen 21:1           Zingen: Gezang 1 

 

 

 

 

Heb jij wel eens iets heel moois gemaakt? Wat was het? 

Als je iets heel moois gemaakt hebt, dan stop je het niet 

weg in een kast of in een donker hoekje op zolder. Dan zet 

je het op een plek waar je het goed kan bekijken.  

 

God heeft ook iets heel moois gemaakt. Iets wat wij nooit 

zouden kunnen maken. Dat staat in de eerste zin van de 

bijbel: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. 

 

God keek ook naar wat hij gemaakt had. En hij zag dat het 

‘zeer goed’  was. Alles was mooi en goed! 

 

Dat staat in het begin van de bijbel, maar we hebben ook 

een stukje gelezen uit het laatste boek van de bijbel. En 

daar staat dat Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde zag. God zal deze nieuwe hemel en nieuwe aarde 

maken.  

God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het 

zeer goed was.                         Genesis 1:31a NBV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor dat iemand wat jij zo mooi  

gemaakt hebt stukmaakt. Dan word je  

verdrietig en vast ook boos. Het liefste  

wil je het dan weer overnieuw maken.  

Maar het kan zijn dat het helemaal niet lukt om een tweede 

keer zo iets moois te maken… 

 

De mensen maakten Gods wereld kapot. En dat is echt heel 

erg! Gods plan is stuk, Gods wereld is gebroken.  

 

Kan God de wereld weer nieuw maken? 

Gelukkig wel! 

Maar het was wel heel moeilijk! Zijn eigen zoon, de Here 

Jezus,  moest ervoor naar de aarde komen en moest 

sterven… 

 

Maar hij is ook weer opgestaan en is nu in de hemel. En op 

een dag komt hij weer en dan wordt alles nieuw! 



Dinsdag 

Lezen: Genesis 3:8-24             

Zingen: Gezang 75                                   

 

 

 

In deze tekst kunnen we al iets lezen over hoe God het weer 

goed wou maken. Deze tekst is wel heel moeilijk, maar ook 

heel belangrijk. God belooft hier heel veel! En later in de 

bijbel kun je nog veel meer lezen over wat God aan de 

mensen belooft. Al die beloftes hebben met deze belofte te 

maken. Daarom wordt deze tekst wel de moeder van al die 

andere beloftes genoemd, de moederbelofte dus. 

Vijandschap sticht ik  

tussen jou en de vrouw,  

tussen jouw nageslacht  
en het hare,  
zij verbrijzelen je kop,  
jij bijt hen in de hiel.’ 
Genesis 3:15 NBV 



 

God heeft verdriet om de mensen die bij hem weggelopen 

zijn, hij is boos omdat zijn wereld stuk gemaakt is. En Adam 

en Eva en de slang? Zij geven elkaar de schuld! 

Ze krijgen allemaal hun eigen straf. 

 

God zegt ook dat hij vijandschap zal maken tussen de slang 

en de vrouw. Er zal veel strijd komen tussen de mensen die 

bij de duivel willen horen en de mensen die toch weer bij 

God willen horen.  

 

Het zal heel moeilijk zijn, maar God zegt in het begin van de 

bijbel al wie gaat winnen. De vrouw zal winnen, want de vrouw 

zal de kop van de slang verbrijzelen, dat is helemaal stuk 

maken. Zonder kop is de slang dood. De vrouw zal wel in haar 

hiel gebeten worden door de slang. En dat doet zeer!  

 

Het zal dus een strijd zijn met heel veel pijn. Een strijd 

tussen de mensen die bij de duivel horen en de mensen die 

bij God horen. Over die strijd en die overwinning gaat het in 

heel de bijbel.  

 

Die strijd daar kunnen we nu ook nog veel van merken. Toch 

is de strijd al wel gewonnen. Jezus heeft de duivel 

overwonnen! Daarvoor kwam hij op de aarde.  



Vertel eens, wat gebeurde er met Noach? 

Woensdag  

Lezen: Genesis 9:8-17       Zingen: Gezang 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je een regenboog ziet, denk je dan wel eens aan het 

verhaal van Noach? 

 

 

Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik 

denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al 

wat op aarde leeft.  

Genesis 9:16 NBV 



Lees maar eens Genesis 6:6 

Wat zegt Jezus in Matteüs 24:37-44? 

De wereld in de tijd van Noach is niet zoals God het had 

bedoeld. De mensen leven voor zichzelf en denken niet aan 

God. Er gebeuren heel veel slechte dingen. God vindt dit heel 

erg, zo erg dat hij er zelfs spijt van heeft dat hij de mensen 

heeft gemaakt.  

 

 

God straft de mensen, maar hij redt ook! Noach en zijn 

familie en heel veel dieren zijn veilig in de ark.  

 

Toch kan zo’n grote vloed de aarde niet schoonmaken. De 

zonde bleef. Kijk maar eens om je heen en luister maar eens 

naar wat er allemaal gebeurt op de wereld. Onze tijd lijkt 

wel op de tijd van Noach. 

 

Gelukkig zal er nooit meer zo’n zondvloed komen, dat heeft 

God aan Noach al beloofd. God maakte zelfs een verbond 

tussen God en alles wat op aarde leeft.  God is er voor de 

mensen en de dieren en heel zijn schepping. Hij is er voor 

eeuwig! Dat is altijd!  

Kijk maar naar de regenboog!  

 

 



Donderdag  

Lezen: Genesis 17:1-11                                               Zingen: Gezang 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij wel eens op een trouwerij geweest? Mensen die 

trouwen houden van elkaar en daarom willen ze helemaal bij 

elkaar horen. Door met elkaar te trouwen worden ze aan 

elkaar verbonden. Dit zou je ook een verbond kunnen 

noemen.  

 

God sluit een verbond met Abraham. Hij kiest Abraham uit. 

Abrahams volk wordt Gods volk! Voor altijd! En God houdt 

van zijn volk! 

 

En alle andere volken dan? Vergeet God de rest van de 

wereld? Gelukkig niet! Het verbond met Abraham hoorde bij 

Gods reddingsplan voor de hele wereld.  

 

Maar God begint met één volk. En op een dag zal uit dat volk 

Iemand geboren worden die het weer goed zou kunnen 

maken tussen God en de mensen.  

 

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, 

met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: 

ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.  

Genesis 17:7 NBV 



Die redder is geboren. Jezus heeft de duivel verslagen 

(denk nog maar eens aan de moederbelofte) .  

Het is weer goed tussen God en ons. In de bijbel worden wij 

ook kinderen van Abraham genoemd. Wij horen bij Gods volk! 

 

 

 

God heeft ook met ons een verbond gesloten. Wij mogen ook 

bij hem horen. En daarom mochten wij ook gedoopt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Laat je ouders eens vertellen hoe het was toen jij 

gedoopt werd. Misschien zijn er wel foto’s van.  

Wat vonden jouw ouders ervan dat ze jou mochten 

laten dopen? 

Lees het maar in Galaten 3: 6-9 



Vrijdag  

Lezen: Genesis 25:19-28                                 Zingen: Psalm 105:1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als jij iemand mag kiezen die met jou mee de klassen rond 

gaat omdat je jarig bent. Wie kies je dan? En als je iemand 

mag kiezen voor in je voetbalteam. Wie kies je dan? 

Kies je de mooiste, de leukste, de snelste, de …  

 

God kiest ook. In het verhaal dat we gelezen hebben ging 

het over Isaäk,  Rebekka en hun zonen. 

 

Isaäk was de beloofde zoon van Abraham. God had Isaäk 

uitgekozen. Hij heeft Gods grote zegen gekregen. Ismaël 

was ook Abrahams zoon, maar hij kreeg die zegen niet. 

 

Isaäk krijgt ook twee zonen: Ezau en Jakob 

Voordat ze geboren zijn, zegt God al wie zijn zegen zal 

krijgen. God kiest voor Jakob en niet voor Ezau.  

 

Ezau was de oudste. En in de tijd van de bijbel was het heel 

belangrijk wie de oudste was. De oudste kreeg altijd meer. 

De HEER zei tegen haar:  
‘Twee volken zijn er in je schoot,  
volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.  
Het ene zal machtiger zijn dan het andere,  
de oudste zal de jongste dienen.’  

Genesis 25:23 NBV 



 

Maar zo gaat het niet bij God. God kiest! 

 

Koos hij Jakob omdat hij beter was dan Ezau? 

Nee! Het was genade dat God Jakob koos! 

En genade betekent dat je iets moois niet hebt verdiend, 

maar toch krijgt. 

 

God koos ons. Omdat wij beter zijn dan anderen? 

Nee! Het is genade dat God ons kiest. 

Dat we bij hem mogen horen. 

 

Wij hebben het niet verdiend, maar de Here Jezus heeft 

het voor ons verdiend. Geweldig! 

 



Bedenk samen eens gebeurtenissen in het leven van 

Jakob waarin hij iemand anders bedriegt. 

Zaterdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen: Genesis 32:23-32                                         Psalm 146:3 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe heet jij? En waarom heet jij zo?  

In de bijbel lees je vaak dat mensen een naam krijgen die 

iets betekent. De naam zegt dan iets over wie je bent. 

Dat is met Jakob ook zo. Jakob dat betekent ‘hielelichter’.  

En dat betekent: ‘bedrieger’. 

De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ 

antwoordde hij.  Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam 

niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en 

mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 

Genesis 32:28,29 NBV 



Niet zo’n mooie betekenis dus. Toen Jakob geboren werd 

hield hij zijn tweelingbroer Ezau bij zijn hiel vast. Daarom 

kreeg hij die naam.  

In het leven van Jakob heeft hij vaak mensen bedrogen. Hij 

was vaak niet eerlijk. Jakob had dan wel de grote zegen van 

God gekregen, maar hij verwachtte niet alles van God. Hij 

dacht dat hij God moest meehelpen om zijn beloftes te 

kunnen krijgen. 

 

Ook als Jakob bijna zijn broer Ezau weer gaat ontmoeten 

zoekt hij geen hulp bij God. Hij probeert zelf van alles te 

regelen om het toch maar goed te laten gaan. Hij is heel 

bang! 

Dan grijpt God in. Hij verandert zijn leven. In de nacht komt 

God zelf naar hem toe. Samen vechten ze de hele nacht. 

Jakob is sterk. Maar als God zijn heup aanraakt, kan hij het 

gevecht niet meer winnen. Hij moet zich overgeven aan God. 

En dat is nu juist wat God hem wou leren! Hij moet niet alles 

zelf willen regelen, maar hij moet alles verwachten van God! 

Jakob vraagt God om hem te zegenen. En daarmee laat hij 

zien dat hij Gods zegen nodig heeft.  

 

En omdat Jakob dat geleerd heeft is hij toch de winnaar. 

Daarom krijgt hij een andere naam. Niet meer Jakob, maar 

Israël. En Israël betekent ‘gevecht met God’. 

Wij moeten ook niet alles zelf willen regelen, maar ook alles 

verwachten van God. Alleen hij kan ons redden! 

Ken je de tekst van deze week? 

 



Opdracht: Leer deze tekst uit je hoofd 

Zondag  
 

Lezen: Psalm 85   Zingen: Psalm 85:2,4 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vind jij het moeilijk om te luisteren? Soms kan luisteren 

heel moeilijk zijn. Je kan dan dingen horen die je eigenlijk 

helemaal niet wil horen. Bijvoorbeeld: ’Ruim je kamer op’ 

Maar luisteren kan ook makkelijk zijn. Luisteren naar een 

mooi verhaal is niet moeilijk.  

En luisteren naar God dan? 

Ik wil horen wat God ons zegt, hebben we in psalm 85 

gelezen.  

God wil ons heel veel vertellen. Daarom heeft God veel 

verschillende mensen in verschillende tijden gebruikt om 

zijn woorden op te laten schrijven. Zo maakte God de bijbel 

voor ons. Als wij in de bijbel lezen dan kunnen we dus 

luisteren naar God. De bijbel is Gods Woord.  

 Ik wil horen wat God ons zegt. 

De HEER spreekt woorden van vrede  

tegen zijn volk, zijn getrouwen.  
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!      
Psalm 85:9 NBV 



De HEER spreekt woorden van vrede, dat hebben we ook 

gelezen. 

Woorden van vrede, daar wil iedereen toch naar luisteren? 

God komt ons helpen, hij doet zonden weg, hij geeft al het 

goede, hij geeft vrede, hij wijst de weg… dat staat ook 

allemaal in deze psalm. 

En weet je wat er ook staat? Je bent dom als je niet naar 

God wil luisteren, dan verval je in dwaasheid. 

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. In deze 

tweede week van Advent gaan we weer veel lezen uit de 

bijbel. De bijbel is Gods Woord. Soms is het best moeilijk 

om te begrijpen wat God zegt. Maar de Heilige Geest wil ons 

helpen. 

Luister je mee? 

 

 



Vertel eens wat gebeurde er met Jozef? 

Wat denk je: Waarom huilt Jozef? 

Maandag  

Lezen: Genesis 45:1-15   Zingen:  Gezang 4 of psalm 105:8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij wel eens heel hard gehuild? Weet je nog waarom? 

Als Jozef aan zijn broers vertelt wie hij is, dan huilt Jozef  

ook heel hard. Hij roept het uit naar zijn broers:  

‘Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’  

En wat zeggen zijn broers? Niks!  

Ze kunnen geen woord zeggen, ze zijn verlamd van schrik.  

God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie 

voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel 

levens redden.                            Genesis 45:7 NBV 

Genesis 45:7 



Lees maar Genesis 15:13-14 

Jozef praat wel. Hij heeft begrepen waarom hij in Egypte is. 

En dat probeert hij zijn broers uit te leggen. God zelf heeft 

hem naar Egypte gestuurd. Want door Jozef wil God zijn 

familie beschermen. Hij wil niet dat ze sterven van de 

honger. God wil hun leven redden. Ze moeten allemaal in 

Egypte komen wonen.   

Pas als Jozef uitgepraat is en als hij al zijn broers gekust 

heeft, pas dan kunnen zijn broers weer praten. Ze gaan hun 

vader halen. En samen gaan ze in Egypte wonen.  

 

God heeft zo het leven van Jakob en zijn gezin gered. Maar 

daarvoor moeten ze wel weg uit het land waar ze woonden. 

En dat land, was het land waar God Abraham al naar 

toegestuurd had. Het beloofde land. Toch hoorde ook deze 

reis en het wonen in Egypte bij Gods plan. Dat heeft God aan 

Abraham al uitgelegd. 

 

 

En aan Jakob belooft God dat hij zijn volk ook weer terug 

zal brengen naar het beloofde land.  

 

 

 

In dit verhaal lezen we dus dat God verder gaat met zijn 

reddingsplan voor de wereld. Want God wil veel levens 

redden. God wil ook ons leven redden! 

  

Lees maar Genesis 45:3-4 



Dinsdag  

 

 

 

 

 

 

 

Lezen:  Genesis 49:8-10       

Zingen: Psalm 2:2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van zijn leven zegent Jakob zijn zonen. De 

grootste zegen is voor Juda. Want God heeft Juda 

uitgekozen.  

Vorige week hebben we al gelezen dat God Abraham uitkoos. 

God sloot een verbond met Abraham. Abrahams volk werd 

Gods volk! Het verbond met Abraham hoorde bij Gods 

reddingsplan voor de hele wereld. Want door Abraham zullen 

alle volken op de aarde gezegend worden.  

In Juda’s handen zal de scepter blijven, 
tussen zijn voeten de heersersstaf,  
totdat hij komt die er recht op heeft,  
die alle volken zullen dienen.                             
Genesis 49:10 NBV 

Wat is een scepter? 



Maar hoe dat zou gebeuren, dat wist Abraham nog niet. In 

de bijbel kunnen we lezen hoe God telkens weer verder gaat 

met zijn reddingsplan.  

God koos Abraham, daarna koos hij zijn zoon Isaäk.  Toen 

ging God verder met zijn werk met Jakob. En nu mag Jakob 

zeggen tegen zijn zoon Juda, dat God hem uitgekozen heeft. 

God geeft hem een bijzondere plek in zijn reddingsplan. 

God laat dus steeds meer zien via welke mensen zijn 

verlossingsplan loopt, maar hij vertelt ook steeds meer over 

de Verlosser. 

In de zegen voor Juda wordt duidelijk dat er een koning 

geboren zou worden uit de familie van Juda. Alle volken 

zullen deze koning dienen. 

Deze koning zal de wereld redden van de macht van de 

duivel. Denk nog maar eens aan de moederbelofte. 

  



Woensdag  

Lezen:  Exodus 3:1-10    Zingen: Gezang 8 of psalm 105:12,20,21 

 

 

 

 
  

 

 

Al meer dan 400 jaar zijn de Israëlieten in Egypte.  

In de tijd van Jozef kwamen ze er wonen. Toen waren ze 

met 70 mensen. Toen was het leven in Egypte goed.  

Nu zijn ze een groot volk geworden, maar het leven is niet 

goed meer. Ze zijn zo groot geworden dat de Egyptenaren 

bang voor ze zijn geworden. Daarom laten ze de Israëlieten 

hard voor zich werken. Ze zijn een slavenvolk geworden. 

Gods volk een slavenvolk! Maar God ziet het en hij hoort het. 

En daarom gaat God op een dag naar Mozes toe. God wil 

Mozes gebruiken om zijn volk te redden. 

Mozes mag Gods volk terugbrengen naar het land waar 

Abraham, Isaäk en Jakob al gewoond hebben. De tijd is 

gekomen dat God zijn belofte aan Abraham zal vervullen. 

God zal zijn volk het land Kanaän geven. Dat land zal niet 

meer zijn van de Kanaänieten, Hethieten,  Amorieten, 

Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 

bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, 

een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de 

Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.      

Exodus 3:8 NBV 

Waarom wordt het volk van God het volk van Israël 

(de Israëlieten) genoemd? 



Zie je nu wel dat Gods volk een groot volk is 

geworden? Net zoals God aan Abraham heeft beloofd! 

Wie was daar niet blij mee denk je? 

En waarom niet? 

Wat probeerde hij te doen? 

 

Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.  Het land wordt het 

land voor de Israëlieten.  

 

 

 

 

 

 

 

God wil ons ook een land geven. Een land waar we altijd 

mogen wonen. Heel dicht bij God. Het Beloofde Land! 

  



Donderdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen:  Exodus 20:1-21    Zingen: Gezang 176A of psalm 119;1,2 

 

 

 

 

God heeft zijn volk gered. Ze zijn geen slaven meer! Ze zijn 

vrij! En ze zijn onderweg naar het beloofde land. 

Bij de berg Sinaï moet het volk stoppen. Want bij deze berg 

wil God een verbond sluiten met zijn volk. God komt naar zijn 

volk toe, want hij houdt van zijn volk!  

Met dit volk wil God verder. Maar God is heilig. En hij wil dat 

zijn volk ook heilig is. Daarom geeft God hen de 10 geboden. 

In deze geboden vertelt God heel duidelijk hoe je heilig kan 

leven voor God. 

Maar al snel wordt duidelijk dat het volk dit helemaal niet 

kan. Denk maar eens aan het verhaal van het gouden kalf. 

Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd.                   Exodus 20:2 NBV 



Het volk is zondig en dus niet heilig! 

Daarom geeft God ook de opdracht om offers te brengen. 

Door het brengen van een offer laten de mensen zien dat ze 

zelf zondig zijn en dat alleen God hen schoon kan maken.  

Toch is er één mens op de aarde geweest die geen zonde 

heeft gedaan. Dat was de Here Jezus. Hij kon zich wel 

houden aan de wet van God. En hij kon ook het offer brengen 

dat het voor altijd goed zou maken tussen God en zijn 

kinderen.   

En omdat de Here Jezus de wet heeft vervuld en het offer 

van zijn leven heeft gebracht, kunnen wij heilig zijn voor 

God. God kijkt dan niet naar ons, maar hij kijkt naar de Here 

Jezus!  

Zo heeft God ons ook gered! We zijn vrij! En we zijn 

onderweg naar het Beloofde Land. Voor onderweg geeft God 

ons zijn 10 geboden.  

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



Vrijdag  

Lezen:  Exodus 40:34-38    Zingen:  Psalm 26:2,4 of Gezang 171 

 

 

 

 

Ben jij wel eens op vakantie geweest in een tent? Hoe was 

dat? 

Het volk Israël woont altijd in tenten, want ze zijn op reis. 

Ze zijn op weg naar het beloofde land. En God gaat met hen 

mee. Dat wil God heel duidelijk laten zien. Daarom heeft hij 

aan Mozes de opdracht gegeven om voor hem ook een tent te 

maken.  

Geen gewone tent, maar een heel bijzondere tent. De tent 

moet gemaakt worden van het mooiste hout, de mooiste 

stoffen en veel spullen zijn van goud. God vertelt precies 

hoe de tabernakel eruit moet zien.  

Als de tent van God klaar is, dan kunnen de Israëlieten ook 

echt zien dat God er is. God laat dat zien door een wolk. 

Lees dat nog maar eens in Exodus 40:34. 

 

 

 

 Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en 

werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de 

HEER.                                     Exodus 40:34 NBV 

Maar kan God dan zomaar bij de mensen wonen?  

God is toch heilig en de mensen niet? 

Denk bij het antwoord geven op deze vraag ook aan 

wat er nog meer gebeurde in de tabernakel. 



 

Heel veel jaren later komt Gods zoon naar de aarde. Hij 

kwam als mens. Heel gewoon tussen de mensen wonen. Maar 

hij was niet alleen mens. Hij was ook God!  

En daardoor kon hij zijn reddingswerk doen. Hij kon de straf 

dragen die wij hadden verdiend. En daardoor mogen wij weer 

gewoon bij God komen, elke dag!  

En op een dag mogen we samen in zijn Paradijs wonen. 

Geweldig! 

 

 

 

  

Lees Openbaring 21:3 

 



Zaterdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen: Numeri 13:1-3,25-33  14:1-10,34-35       Zingen: Psalm 105:5,6 

 

 

 

 

 

 

‘We zijn er bijna, we zijn er bijna…’ 

Heb jij dat wel eens gezongen als je terugkwam van vakantie 

en bijna weer thuis was? Weet jij hoe het liedje verder 

gaat? … ‘Maar nog niet helemaal.’ 

 

Zo was het ook bij de Israëlieten. De reis door de woestijn 

zat er bijna op. Onderweg zijn ze bijna een jaar bij de berg 

Sinaï geweest. Hier hebben ze de tabernakel gemaakt en van 

God hebben ze gehoord hoe hij wil dat ze leven in het land 

waar ze naar onderweg zijn.  

Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar 

zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag. 

Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn 

handen van je aftrek.”  

Numeri 14:34 NBV 



Nu zijn ze er bijna, maar nog niet helemaal. Eerst worden er 

12 mannen naar het land gestuurd. Zij moeten het land 

alvast gaan bekijken. 40 dagen trekken ze samen door het 

land. Een prachtig land is het! Maar de mannen maken zich 

zorgen, de volken die er leven zijn sterk, er zijn zelfs 

reuzen bij. Alleen Jozua en Kaleb vertrouwen op God en 

geloven dat God hun dit land zal geven, omdat hij dat heeft 

beloofd.  

 

Omdat het volk ook niet op God vertrouwt komen ze 

helemaal nog niet in het nieuwe land. God stuurt ze weer 

terug de woestijn in. Hier moeten zo nog 40 jaar in 

rondreizen. Onderweg zullen bijna alle mensen van 20 jaar 

en ouder sterven… 

 

Het loopt niet goed af als je niet op God vertrouwt en zijn 

beloftes vergeet. Vergeet dus niet wat God aan jou beloofd 

heeft en geloof dat hij je naar het Beloofde Land wil 

brengen.  

 
 

 

 

 

 

  

Welk land heeft God aan ons beloofd? 

Ken je de tekst van deze week? 

 



Opdracht: Leer deze tekst uit je hoofd 

Zondag  

 

 

 

 

Lezen:   Micha 5:1-14           Zingen: LB 138:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de derde zondag van Advent. In de afgelopen 

weken hebben we al veel verhalen uit de bijbel gelezen.  

We hebben gezien hoe mooi God alles maakte. Maar ook hoe 

alles stuk is gegaan. Gelukkig hebben we ook gelezen over 

Gods reddingsplan voor de wereld. God wil de wereld 

overnieuw maken, maar dat is een heel moeilijk werk en een 

heel moeilijke weg.  

 

Mensen kunnen Gods schepping niet nieuw maken. Mensen 

maken Gods schepping juist steeds weer stuk. Mensen 

kunnen niet trouw zijn aan God. Maar gelukkig is God wel 

trouw aan ons! 

In heel het oude testament kunnen we lezen hoe God bezig 

is om de wereld te redden. Hoe God bezig is om alles klaar 

te maken voor de komst van zijn zoon naar de aarde. Want 

alleen zijn eigen zoon, kan doen wat God van ons vraagt. 

Daarom werd hij een mens zoals wij.  

 Uit jou, Betlehem in Efrata,  

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,  
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.  
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,  
in de dagen van weleer.                                Micha 5:1 NBV 



De mensen die leefden in de tijd van het Oude Testament 

wisten nog niet hoe Gods reddingsplan eruit zag. God 

vertelde er wel steeds meer over.  

Hij liet telkens weer zien welke mensen hij uitkoos: 

Abraham – Isaäk – Jakob – Juda - … 

Hij vertelde ook steeds meer over de Verlosser die komen 

zal. Bijvoorbeeld dat hij een Koning zal zijn die alle volken 

zullen dienen.  

En in Micha hebben we net gelezen waar deze Koning 

geboren zal worden: in Betlehem.  

 

In het Nieuwe Testament kunnen we lezen dat het precies 

zo is gegaan als God heeft gezegd. De Here Jezus is 

geboren in Betlehem en daar mogen we iedere dag weer blij 

om zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierover kan je meer lezen in Numeri 20:2-13 

en Deuteronomium 3:23-29 

Lees maar eens: Deuteronomium 34 

Maandag 

Lezen:  Jozua 24:1-28    Zingen:  Psalm 90:1,8 

 

 

 

 

Heb jij wel eens iets beloofd? Dan moet je het ook doen! 

Want beloofd is beloofd! 

God doet altijd wat hij belooft! God heeft zijn volk tot een 

groot volk gemaakt en hij heeft zijn volk naar het beloofde 

land gebracht. Daar mogen ze nu wonen.  

Vlak voordat ze het land introkken is Mozes gestorven. 

Vanaf een hoge berg heeft God hem het hele land nog laten 

zien, maar zelf mocht hij niet met het volk mee. 

 

 

Mozes had het volk 40 jaar door de woestijn geleid, hij 

heeft heel veel voor het volk gedaan. Hij was een bijzondere 

profeet van God.  

 

Jozua is de nieuwe leider van het volk geworden. Ken je hem 

nog?  40 jaar geleden was hij één van de 12 mannen die het 

land 40 dagen zijn doorgetrokken. Hij was het die wel op 

En het volk beloofde: ‘We zullen de HEER, onze God, 

dienen en gehoorzamen.’                  Jozua 24:18b NBV 



Wie kreeg van God de naam Israël? 

Wanneer? 

God vertrouwde en geloofde in de vervulling van Gods 

belofte.  

Hij was ook vanaf het begin van de reis door de woestijn 

aanvoerder van het leger van de Israëlieten. En hij was de 

enige die met Mozes de berg Sinaï opging om God te 

ontmoeten. 

Samen met deze Jozua is het volk het land Kanaän 

ingetrokken. Het land was niet langer van al die volken die 

zonder God wilden leven. God geeft het land aan zijn volk. 

Kanaän wordt Israël.  

 

Vlak voordat Jozua sterft vertelt hij nog een keer aan het 

volk wat God allemaal voor hen gedaan heeft.   

Het volk belooft aan Jozua dat ze de Here zullen dienen en 

gehoorzamen. Dat beloven ze, maar doen ze het ook? 



Dinsdag 

Lezen:  Rechters 2:6-19         Zingen: Psalm 32:5 

 

 

 

 
 

Beloofd is beloofd! Daar hebben we gisteren al iets over 

gelezen. God heeft veel beloofd. En alles wat hij beloofd 

heeft dat doet hij ook. Denk maar aan de beloftes voor 

Abraham. Zijn volk ís een groot volk geworden en ze hébben 

het land gekregen wat God beloofd had. Het is een prachtig 

land. En de Israëlieten mogen samen met God een geweldig 

toekomst tegemoet gaan. Want als God van je houdt en als 

hij voor je zorgt, wat wil je dan nog meer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas gaat het al heel snel mis. De mensen van Gods volk 

hadden het wel beloofd, maar ook al heel snel weer vergeten! 

Ja, zij zouden de Here dienen, zeiden ze tegen Jozua. Maar 

 Steeds wanneer de HEER een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want 

wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de HEER 

medelijden en verloste hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. 

Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. 

Rechters 2:18-19a NBV 



Welke rechters ken jij? 

Wat denk je: Wie is er blij mee dat Gods volk andere 

goden gaat dienen?  

Wie denkt dat hij de strijd gaat winnen? 

Jozua was gestorven en alle andere mensen die erbij waren 

toen God al die wonderen deed en zijn volk in hun eigen land 

bracht leefden ook niet meer. . Zij konden het niet meer 

vertellen. De mensen dachten er niet meer aan. Ze vergaten 

God. En dat terwijl God zoveel van zijn volk hield. Hij kon 

zijn volk niet vergeten! Maar Gods volk ging op zoek naar 

andere goden… 

 

 

De Israëlieten merken wat er gebeurt als je weg loopt bij 

God. Het leven is dan niet goed meer. Er komen andere 

volken die de baas gaan spelen in het land van Israël. Volken 

die ze niet kunnen verslaan zonder Gods hulp.  

In het bijbelboek Rechters kun je hier veel over lezen. 

Telkens stuurt God rechters naar zijn volk. Want de mensen 

vergeten God wel, maar God vergeet zijn volk niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 
 

Lezen:   2 Samuël 7:1-16         Zingen: Gezang 48:1 

 

 

 

 

Aan de tijd van de rechters is een eind gekomen. Samuël was 

de laatste rechter. Toen hij oud geworden was wilden de 

mensen een koning, omdat alle andere volken ook een koning 

hadden. God vond het niet goed, want hijzelf was toch hun 

Koning! Toch geeft hij wel een koning aan het volk. God wil 

ook de tijd van de koningen gebruiken in zijn plan om de 

wereld te redden.  

 

Eerst mag Samuël Saul zalven als koning over Israël, maar al 

snel blijkt dat hij geen goede koning is. Daarom kiest God 

David uit. En hij wordt een heel bijzondere koning. Aan 

David belooft God dat er altijd iemand van zijn familie 

koning zal zijn, zijn koningshuis zal eeuwig voortbestaan en 

zijn troon zal nooit wankelen. 

 

Weet je nog wat Jakob tegen zijn zoon Juda heeft gezegd? 

Er zou een koning uit zijn familie geboren worden en alle 

volken zullen deze koning dienen.  

David komt uit de familie van Juda. Hij is koning geworden 

over Gods volk.  

 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal 
voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.         

 2 Samuël 7:16 NBV 

 



 

Is David dan ook de koning die alle volken zullen dienen? 

 

Nee, maar uit de familie van David zal de grote Koning 

geboren worden. Hij zal de Koning zijn die zo sterk is dat hij 

de kop van de slang kan verbrijzelen, hij kan dus winnen van 

de duivel. En zo voor altijd Vrede brengen op de aarde! 

 

Die Koning kwam en dat vieren we bij het kerstfeest. Onze 

Koning is de Here Jezus. Hij is nu in de hemel, maar hij komt 

weer naar de aarde en dan zal het altijd Vrede zijn! Echt 

waar! 
 

 



Donderdag  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen:  1 Koningen 9:1-9            Zingen: Gezang 103:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomo de zoon van koning David mocht voor God een huis 

bouwen. Een prachtig mooie tempel! Hier wil God voortaan 

wonen. Midden tussen zijn volk. Hier mag zijn volk bij hem 

komen. Deze plaats is heilig, omdat God er woont.  

 

Hier worden elke dag de offers gebracht. Hier worden de 

feesten voor God gevierd. En God ziet en hoort alles wat er 

in zijn tempel gebeurt. Hij wil zijn volk zegenen. 

 

 

 Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, 

om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar 

gebeurt zal me ontgaan; ik zal alles ter harte nemen.  

1 Koningen 9:3b NBV 
 

 

Wat weet jij over de offers? 

Hoe heet de stad waar Salomo de tempel bouwde? 



Ook waarschuwt God zijn volk. God wil bij zijn volk horen, 

maar dan moet zijn volk ook bij hem blijven. Ze moeten niet 

weer weglopen en God vergeten.  

 

Want als het volk niet meer bij God wil horen, zal hij het 

volk hun zin geven. Dan mogen ze ook niet meer bij hem 

horen. Dan zal God zijn volk wegjagen uit het land wat ze 

gekregen hebben. En zal deze mooie tempel helemaal stuk 

gemaakt worden.  

Hiervoor waarschuwt God het volk, want hij houdt van zijn 

volk. En hij wil dat zijn volk ook van hem houdt! Daarom 

geeft God een plaats aan het volk waar ze bij hem mogen 

zijn.  

 

Elk offer in Gods tempel wijst al naar het grote offer van 

de Here Jezus. Heel veel jaren later heeft de Here Jezus 

zijn leven geofferd voor al onze zonden.  

 

Vanaf dat moment hoeven er geen offers meer gebracht 

worden. Het offer van de Here Jezus was genoeg voor ons 

allemaal. Nu kunnen we waar we ook zijn, altijd bij God 

komen. En God wil ook bij ons zijn, omdat hij ook van ons 

houdt!  



Vrijdag  
 

Lezen:   1 Koningen 18     Zingen: Gezang 39 

 

 

 

 

Wat heb je liever: Dat het regent of dat de zon schijnt? 

Natuurlijk kan je lekker buiten spelen als de zon schijnt, 

maar de regen is ook nodig. Dat is nu zo, maar vroeger ook. 

In het land Israël was dat ook nodig. Als er geen regen 

kwam, dan groeide er niks op het land. En als er niks op het 

land groeide, dan had je ook geen eten. Regen was dus heel 

belangrijk. Zo belangrijk dat  mensen zelfs een god hadden 

voor de regen. Baäl noemden ze die god. Ze maakten beelden 

van hem met een bliksem in zijn hand.  

Nu moesten de Israëlieten toch  wel weten dat Baäl niet 

voor regen kon zorgen. Want zij wisten toch dat hun God de 

enige God was. Alle andere goden, zijn door mensen bedacht 

en bestaan dus niet.  

Maar toch gaan de mensen van Gods volk bidden en offeren 

voor Baäl. De koning van Israël is ermee begonnen. En 

daarom stuurt God zijn profeet Elia naar de koning toe. Elia 

zegt dat er geen regen meer zal vallen totdat God het weer 

zal laten regenen. 

Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: 

‘De HEER is God, de HEER is God!’  

1 Koningen 18:39 NBV 



Lees maar eens:  

Maleachi 3:22-24   

 Matteüs 17:1-3  

Over wie gaat het  

hier nog meer? 

Zo merken de mensen en de koning dat het niet Baäl is die 

voor regen zorgt, maar de Here God. Want zoals Elia het 

zegt, zo gebeurt het. Er komt geen regen meer, het land 

wordt droog. En de mensen krijgen honger. En bidden tot 

Baäl helpt echt niet! 

Daarom moet Elia komen. En dan laat God op de berg Karmel 

zien, dat hij God is. Want wat de Baälpriesters ook bidden 

en roepen en doen, er komt geen antwoord. Baäl geeft geen 

vuur uit de hemel. Hij kan met zijn bliksem geen vuur maken, 

omdat hij niet bestaat. 

Elia hoeft alleen maar te bidden. En dan steekt God zijn 

kletsnatte offer in de brand. God geeft vuur uit de hemel! 

Alle mensen zien het en vallen op hun knieën en roepen: ‘De 

Here is God, de Here is God!’ 

In dit verhaal kan je heel goed zien, dat God Elia gebruikt 

om de mensen van zijn volk weer bij hem terug te brengen. 

Elia is een profeet van God. Een heel bijzondere profeet. 

Later in de bijbel gaat het nog verschillende keren over Elia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 
 

Lezen: Jesaja 8:23-9:6             Zingen: Lied 26:3 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijna kerstfeest! Het feest van de geboorte van een 

heel bijzonder kind. Want dit kind is ook de zoon van God!  

 

Dat vertelde Jesaja al aan de mensen van Gods volk. Jesaja 

was een profeet van God. God stuurde hem naar zijn volk, om 

Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.        Jesaja 9:5 NBV 

 



het volk te waarschuwen. Want het ging niet goed met het 

volk.  

 

De mensen liepen bij God weg, ze gingen andere goden 

dienen. En ook hun koningen luisterden vaak niet naar God.  

 

Koning Achas was ook zo’n slechte koning. Tegen deze koning 

en zijn volk zegt Jesaja dat ze op moeten passen. Als ze niet 

naar God luisteren worden ze zeker gestraft.  

Gelukkig vertelde Jesaja de mensen niet alleen over straf. 

Hij mocht ook veel vertellen over redding. Jesaja 9:5 gaat 

ook over redding.  

 

Want het kind dat geboren is en de zoon die gegeven is, is 

de Redder van de wereld! Hij is Koning en aan zijn namen kan 

je zien hoe bijzonder hij is!  
 

 

 

 

 
 

  

Wat beteken zijn namen? 

Wonderbare raadsman 

Goddelijke held 

Eeuwige vader 

Vredevorst              

Ken je de tekst van deze week? 

 



Opdracht: Leer deze tekst deze week uit je hoofd. 

Zondag 
Lezen: Jesaja 53      

Zingen: Gezang 89:2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij wel eens ziek? Dat is niet leuk hè!  

Als je ziek bent wil je graag weer beter worden. 

 

De zonde kun je ook vergelijken met een ziekte. Wij zijn dus 

ziek. Deze ziekte is zo erg dat geen dokter ons beter kan 

maken. Maar God kan dat gelukkig wel! Hij maakt ons beter, 

hij geeft genezing. Dat hebben we net gelezen in vers 5.  

 

Jesaja mag het al aan de mensen vertellen: ‘Er komt 

genezing!’ Maar als je goed luistert hoor je dat de weg naar 

genezing heel moeilijk zal zijn. Het is een weg met veel 

moeiten en pijn. Alleen door lijden kunnen de mensen beter 

worden.  

Om onze zonden werd hij doorboord,  

om onze wandaden gebroken.  

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  

zijn striemen brachten ons genezing.       

             

Jesaja 53:5 NBV 
 



Dit kun je ook lezen in 1 Petrus 2:24-25 

Lees nog eens vers 5 

Wat is  er  allemaal met de Here Jezus gebeurd? 

 

Is er dan wel iemand die zoveel wil lijden om de mensen 

beter te maken? Ja! Dat is de Here Jezus. Hij houdt van ons 

en wil niet dat we ziek zijn. Daarom kwam hij naar de aarde, 

hij kwam om te lijden en zo maakte hij ons beter! 

 



Maandag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen:  2 Kronieken 36:11-21     Zingen: Gezang 23 

 

 

 

 

 

 

Hoe vaak krijg jij een waarschuwing voordat je straf krijgt? 

‘Ik zeg het nog één keer…’ Dat zinnetje heb je vast wel eens 

gehoord… Helpt zo’n waarschuwing ook? Soms wel, maar 

soms is ook straf nodig. Want dan voel je dat het zo niet 

mag of niet kan. 

 

God heeft zijn volk héél vaak gewaarschuwd. Telkens 

opnieuw stuurde hij zijn boden naar zijn volk. Telkens 

waarschuwden zij het volk. Lees maar in vers 15.  

Maar wat deden de mensen? Zij lachten de boden uit! Ze 

luisterden niet naar wat ze zeiden en bespotten zelfs Gods 

profeten.  

 De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, 

die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de 

ondergang wilde behoeden. Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden 

en dreven de spot met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo 

hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen.   2 Kronieken36:15-16 NBV 



En dan komt toch Gods straf. Telkens liepen de mensen bij 

hem weg. Telkens bracht God ze weer bij hem terug. Maar 

dan is het moment gekomen dat God zegt: ‘Jullie willen bij 

mij weg, nou ga dan maar!’ 

 

Gods boosheid komt en dan kan niets het volk meer helpen. 

God had hen een schitterend mooi land gegeven. In dat land 

mochten ze samen met hem wonen, maar nu ze dat niet 

willen, stuurt God hen weg uit dat land. Nu mogen ze er niet 

meer wonen.  

Vreemde volken komen en nemen de mensen van het volk 

gevangen. Eerst een deel van het volk, maar telkens meer. 

Eerst was het de koning van Assyrië, later de koning van 

Babel. Allemaal moeten ze mee naar die vreemde landen.  

Het zijn landen waar God niet woont. De duivel woont er wel. 

En God stuurt zijn volk daarnaar toe, want ze hebben er zelf 

om gevraagd. Gods tempel wordt verwoest. God kan niet 

meer bij de mensen wonen. Want God is heilig en de mensen 

niet… 

 

Wat erg hè! Hoe moet het nu nog goed komen? Het is nu wel 

duidelijk dat mensen het niet goed kunnen maken. Alleen God 

kan dat wel! En God doet dat ook! Dan kan je zien hoe 

oneindig goed God is en hoeveel hij van zijn kinderen houdt! 

 

Dezelfde profeten die vertelden van Gods straf, mochten 

ook al vertellen van Gods redding.  

Hoe groot is het wonder van het kerstfeest! Alle dank aan 

God! 

 



Ken jij het lied: ‘Jezus is de Goede Herder’? 

Veel kinderen vinden dit een mooi lied. 

Waarom denk je? 

Dinsdag 
Lezen:  Ezechiël 34:1-16    Zingen: Psalm 23:1 

 

 

 

 

Ezechiël was een ook profeet van God. Hij was meegenomen 

door de koning van Babel. Samen met andere mensen van 

Gods volk leefden ze in Babel. Dat was Gods straf. 

In deze moeilijke tijd moest Ezechiël Gods boodschap aan 

Gods volk vertellen. Want God was zijn volk niet vergeten!  

Ezechiël moet heel moeilijke dingen zeggen, maar hij mag 

ook hele mooie dingen vertellen.  

 

 

 

Ezechiël vertelt over schapen en hun herders. Over slechte 

herders en over een Goede Herder. 

Het volk van God lijkt op een kudde verdwaalde schapen. En 

er is geen herder die ze opzoekt en terugbrengt naar huis. 

Ze hebben wel herders, maar die herders zorgen niet voor 

hun schapen. En daarom zijn ze nu ver weg van huis. 

En zo is het ook met het volk van God. Het volk is ver weg 

van huis. Ze wonen in Babel. Ze zijn verdwaald, omdat ze 

weggelopen zijn bij God.  

Maar God ziet zijn volk. En hij houdt nog steeds van zijn 

volk. God is als een goede herder. Als hij ziet dat zijn 

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en 
zelf voor ze zorgen.                                   

Ezechiël 34:11 NBV 



Lees dat maar in Johannes 10:11-16 

schapen verdwaald zijn, dan zoekt hij ze op. Ook als ze heel 

ver van huis zijn. Want hij wil ze weer thuis brengen. 

En net als God toen voor zijn volk zorgde, zorgt hij nu ook 

voor ons. De Here Jezus heeft het zelf gezegd toen hij op 

de aarde was: Ik ben de Goede Herder… 

 

Daarom kwam de Here Jezus naar de aarde. Om voor ons te 

zorgen en om ons Thuis te brengen! 

 

 



Woensdag  
Lezen:   Ezra 1     Zingen: Gezang 111 

 

 

 

 
 

 

Een deel van het volk van Israël (de stammen Juda en 

Benjamin) woont nu al heel lang in Babel. Maar dan wordt de 

koning van Babel verslagen door de koning van Perzië. Deze 

koning heet Cyrus. 

 

God wil deze koning gebruiken om zijn volk weer terug te 

brengen naar hun eigen land. God geeft hem de opdracht om 

een tempel voor hem in Jeruzalem te bouwen. God wil weer 

bij zijn volk wonen! En zijn volk mag weer wonen in het 

beloofde land. Ze mogen weer naar huis! 

 

Koning Cyrus stuurt de Israëlieten weer terug naar hun 

eigen land met  de opdracht om in Jeruzalem weer een 

tempel voor God te bouwen. Ze krijgen zelfs alle schatten 

die uit de tempel geroofd waren, weer mee terug.  

 

Een deel van het volk gaat ook weer terug. Ze bouwen weer 

een tempel in Jeruzalem. Ze bouwen huizen en later wordt 

ook de muur van Jeruzalem weer opgebouwd. God woont 

weer bij zijn volk, hij doet wat hij beloofd heeft! 

‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, 

de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel 

te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda.  Laten al diegenen onder u die tot zijn 

volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de 

tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem 

woont.                                                                    Ezra 1:2-3 NBV 



Is alles nu weer goed? Nee, want de mensen blijven zondig. 

En dat wordt telkens weer duidelijk. Ze vinden het 

bijvoorbeeld belangrijker om hun eigen huizen te bouwen dan 

de tempel voor God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen zijn weer terug, maar alles wat God beloofd 

heeft is nog niet gebeurd. Daarvoor moest eerst de Here 

Jezus naar de aarde komen. Hij moest sterven op een heuvel 

net buiten Jeruzalem. En alleen zo kon het weer goed 

worden tussen God en mensen. Zijn eigen zoon kreeg de 

straf die wij hadden verdiend! Alleen zo kon God zijn 

schepping redden. Alleen zo kan God alles nieuw maken wat 

kapot is gegaan.  

 

 

Laten we samen wachten op zijn terugkomst! 

Lees nog maar eens wat er staat in Openbaring 21:1-5 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

Lezen: Lucas 1: 5-25   Zingen: Gezang 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeveer 500 jaar woont een deel van het volk van God weer 

in Israël. God heeft zijn volk weer thuis gebracht! De 

Israëlieten mogen weer wonen in hun eigen land. De tempel 

is weer herbouwd. De mensen kunnen God hier weer dienen, 

Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere 

gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de 

heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij 

zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van 

Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot 

rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken 

voor de Heer.’                                    Lucas 1: 15-17 NBV 



Wat weet jij over Elia? 

Lees in Matteüs 3:2 welke boodschap Johannes  

aan de mensen mag brengen 

ze mogen hun offers weer brengen. En dat gebeurt ook. Dat 

hebben we net ook gelezen over Zacharias. Hij mocht het 

reukoffer brengen in Gods tempel. 

 

Maar in Jeruzalem staat geen paleis van een koning uit de 

familie van David. De Romeinen zijn nu de baas in het land.  

En alle beloftes van God dan? God had toch aan David 

beloofd dat er altijd iemand uit zijn familie op de troon zou 

zitten? Waar is die koning dan? En komt de Redder die God 

beloofd heeft nog wel?  

 

Lees nog eens vers 6.  

Hier lees je dat Zacharias en Elisabeth gelovige mensen 

waren, zij hielden zich aan de wetten en geboden van de 

Heer. Zij kenden de beloftes van God en zij wachtten samen 

met de andere gelovigen op de Messias. 

Maar als er opeens een engel bij Zacharias staat in de 

tempel kan hij niet geloven wat de engel zegt.  

Toch is het echt waar! Zacharias en zijn vrouw krijgen een 

heel bijzonder kind. Hun zoon, Johannes, mag de mensen 

klaarmaken voor de komst van de Messias, de Redder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen:   Lucas 1:26-38        Zingen: Gezang 107 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het eindelijk zo ver! God stuurt zijn engel Gabriël 

naar Maria toe. Hij komt gewoon haar huis binnen. Dat is wel 

heel bijzonder een engel die zomaar bij je thuis komt. Maar 

wat hij vertelt is helemaal bijzonder. Want Maria mag de 

moeder worden van Gods zoon!  
 

‘Jezus’ zo moet ze hem noemen, want Jezus betekent 

‘redder’. Gods zoon wordt mens. En zo kan hij de wereld 

redden! Dat is Gods reddingsplan.  

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot 
in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’                            

 Lucas 1:31-33 NBV 



Al heel lang is God bezig met zijn reddingsplan en nu zal de 

Redder geboren worden. Hij is de beloofde Koning uit de 

familie van David. Hij zal voor altijd Koning zijn.  

En Maria mag van deze Redder, deze Koning de moeder zijn. 

En Jozef mag zijn vader zijn.  

 

 

 

Zo zie je dat Gods zoon echt mens wordt. En dat is de enige 

manier waarop God zijn wereld kan redden. Mensen hadden 

zijn wereld stuk gemaakt en daarom moeten de mensen ook 

de straf daarvoor krijgen.  

Maar voor mensen is die straf veel te zwaar. Zij kunnen het 

niet goed maken met God. Daarom werd Jezus mens. Hij 

kreeg de straf van alle mensen en doordat Hij ook God is, 

kon hij de straf ook dragen. En de dood overwinnen!  

Zo heeft Jezus ons gered! Halleluja! 

 

 

Lees dat maar in Matteüs 1:18-25 



Zaterdag 

 

Lezen:  Lucas 1:39-56       Zingen: Gezang 47:6 

 

 

 

 

 

 

 

Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Haar tante is 

ook zwanger van een bijzonder kind.  

 

 

 

 

Het is een wonder wat Maria en Elisabet mogen meemaken. 

God wil deze twee vrouwen gebruiken voor zijn reddingsplan. 

Maria en Elisabet begrijpen heel goed dat dit heel bijzonder 

is. En daarom loven ze God.  

 

Het zal niet lang meer duren en dan zal de Redder geboren 

worden. Lang geleden had God het al beloofd en hij is het 

niet vergeten! Want God is goed voor Abraham en zijn 

kinderen, altijd!  

 

Daarover praten Maria en Elisabet met elkaar. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:  
hij herinnert zich zijn barmhartigheid  
jegens Abraham en zijn nageslacht,  
tot in eeuwigheid.’                                 Lucas 1:54-55 NBV 

 

Hoe heet het kindje dat Elisabet verwacht? 

Wat zal hij doen als hij groot is? 



En wij mogen ook samen praten over dat grote wonder. We 

mogen samen zingen, om God te danken voor alles wat hij 

voor ons deed.  

 

Morgen is het kerstfeest! Een bijzonder feest, want onze 

Redder werd geboren. En dat gaan we vieren. Vier jij dat 

feest ook mee? 

 
 



Kerstfeest 
 

Lezen:  Lucas 2:1-21        Zingen: Gezang 50 

 

 

 

 

Feest!  

Het is feest in Betlehem, want Jezus is geboren!  
 

Maar wie komen er op dit feest? Het is nacht en iedereen 

slaapt. Iedereen? Nee niet iedereen. In het veld zijn 

herders. Zij zijn wakker, want ze moeten op hun schapen 

passen. Zij hebben het geluk dat ze de eerste zijn die bij de 

Here Jezus op bezoek mogen komen.  Het is voor de herders 

een nacht om nooit te vergeten! 

De ontmoeting met het engelenleger is al heel bijzonder en 

daarna mogen ze op bezoek bij de zoon van God, de Redder 

van de wereld!  

 

De herders, ze zijn vol van vreugde.  

Ze vertellen alles wat ze gehoord en gezien hebben aan 

Jozef en Maria. En daarna ook aan andere mensen. Want 

iedereen moet het grote nieuws horen!  

De herders, ze loven en prijzen God! 
 

En wij? En jij?  

Als jij het verhaal over de geboorte van de Here Jezus 

hoort, word je dan ook zo blij?  

Vertel het dan maar aan iedereen die het horen wil. Vandaag 

mogen we het kerstfeest vieren, want heel lang geleden is er 

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.  

Lucas 2:10 NBV 



een groot wonder gebeurd. Gods zoon kwam uit de hemel. Hij 

werd een mens, net als jij is hij geboren.  

Hij kwam om alles weer goed te maken. Vertel maar over zijn 

leven en over zijn sterven. En vergeet niet dat hij ook weer 

is opgestaan. Want Jezus overwon de dood en daarom kan 

hij ons het Leven geven! 

Zeg het maar dat hij nu bij zijn Vader in de hemel is, maar 

dat hij met zijn Geest in ons wil wonen. En dat er een dag 

komt dat hij weer terugkomt. En dan wordt het leven samen 

met hem een prachtig feest.  

Wat is God goed en wat houdt hij veel van ons!              

Laten we samen God loven en prijzen! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gezegend kerstfeest! 
 

 

Ken je de tekst van deze week? 

 


