ADVENTPROJECT
Thema 1e week:

Licht

Leer deze week samen een bijbeltekst aan:
‘Want de Heer zal je voor altijd licht geven’, Jesaja 60:20.

Maandag Lezen: Genesis 1:1-5

De eerste woorden van God zijn: ‘Laat er licht zijn’. Hij spreekt en er is licht. Daar
waar geen licht is, is geen leven; daar kan niets groeien en bloeien. God zag dat het
licht goed was. In het licht kun je leven. In het licht kun je de dingen zien. God wil
niet alleen maar dat het licht is, Hij wil met zijn licht en leven in de mensen wonen.
Het licht wint het altijd van de duisternis.

TIP VOOR DE KINDEREN Doe ’s avonds alle lichten uit en steek een kaars aan. Kijk eens hoeveel licht zo’n kleine kaars
geeft! Je ziet dat het licht het van het donker wint. Het is opeens niet meer donker.

Dinsdag Lezen: Genesis 1:14-19

Alles krijgt zijn plaats in de schepping. Door het licht is er groei en bloei mogelijk. God maakt
planten en bomen die zaad dragen en vrucht kunnen voortbrengen. Op de vierde dag maakt Hij
bijzondere lichten. Deze lichten geven de dagen en de nachten aan maar ook de seizoenen en
de jaren. God maakt ze ook om licht te geven op de aarde. Het grootste licht is voor de dag.
God laat in zijn genade elke dag opnieuw dat licht opgaan over alle mensen.

TIP VOOR DE KINDEREN Trek er ’s avonds eens op uit en ga naar de rand van jullie woonplaats. Zonder alle kunstlichten
om je heen kun je goed kijken naar een heldere hemel waar duizenden sterren staan.

Woensdag Lezen: Psalm 136:1-9

Deze psalm begint met: ‘Loof de Heer, want Hij is goed.’ Achter iedere regel herhaalt de dichter
van deze psalm: ‘eeuwig duurt zijn trouw.’ Eeuwig is altijd en altijd... God is er vanaf het begin en
Hij zal er altijd zijn. Hij maakte de hemel en de aarde - met alle lichten. Hij blijft voor eeuwig. Zijn
schepping vertelt over de grote liefde en trouw van God. Dagen komen en gaan, jaren komen en
gaan, maar Gods trouw blijft.

TIP VOOR DE KINDEREN Lees samen de psalm nog een keer en laat de kinderen hardop de woorden zeggen:

‘eeuwig duurt uw trouw!’ Welk teken aan de hemel laat ook Gods trouw zien? God gaf dit teken aan Noach.
Het is nog steeds te zien.

Donderdag Lezen: Genesis 3:1-7 en vers 15

Waarom zijn wij zo blij met Kerst? In het verhaal van de zondeval lijkt het of satan
gewonnen heeft. Het is gelukt om Eva en Adam over te halen om ongehoorzaam te
zijn. God zoekt Adam en Eva op en spreekt over de slang een straf uit. Maar tegelijk
geeft Hij een geweldige belofte. Eén van de nakomelingen van de vrouw zal het straks
van satan winnen. In de kloof die ontstaan is tussen God en mensen, zal Jezus Christus de weg
zijn om mensen weer bij God te brengen.

TIP VOOR DE KINDEREN Welke vrouw mag meehelpen om de belofte van God uit te laten komen?
Tussen deze belofte en de gebeurtenis met Kerst ligt meer dan 2000 jaar. God stuurt zijn Zoon om deze belofte
uit Genesis waar te gaan maken. Daarom zijn wij zo blij met Kerst!

Vrijdag Lezen: Jesaja 9:1-6

Er is heel veel gebeurd sinds de zondeval. Er zijn tijden geweest dat het volk naar God luisterde,
maar er zijn ook veel tijden geweest dat zij God de rug hebben toegekeerd. Iedere keer als
het volk niet meer naar God luisterde, kwamen er legers uit de omringende landen die oorlog
voerden. We kennen die verhalen, maar we hebben ook gelezen en gezegd dat God eeuwig
trouw is. Jesaja zegt: ‘God geeft licht in jullie situatie! Hij geeft de mensen grote vreugde want
dat wat Hij heeft beloofd zal gebeuren’.

TIP VOOR DE KINDEREN Er zijn veel liedjes over dit tekstgedeelte gemaakt. Het is goed om die met elkaar te
zingen. Bijvoorbeeld uit Opwekking Kids nr. 54 (Immanuel) nr. 123 (Goed nieuws) of nr. 176 (Namen van God).
Klik op de titel van het lied voor een link naar het YouTube filmpje

Zaterdag Lezen: Micha 5:1 en Matteüs 2:1-7

De profetie van Micha is er één van de 61 die uitgesproken zijn over het leven van
Jezus in de loop van vierhonderd jaar. Jezus kon de dingen die over Hem voorzegd
zijn niet zomaar uit laten komen. Hij had geen zeggenschap over de plaats waar
Hij geboren werd. Hij zegt over al deze profetieën: ‘Dit alles gebeurt opdat de
geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Hij laat zien dat God een plan met
deze wereld had al lang voordat Hij geboren zou worden. Het plan is in Genesis begonnen.

TIP VOOR DE KINDEREN In jouw kerk zal vast een mooi kerstfeest gevierd worden. Er wordt een prachtig verhaal verteld

over Jezus’ geboorte en er zijn lichtjes en andere versieringen. Wat zou het fijn zijn om iemand uit te nodigen om dit
feest mee te vieren. Maak een mooie uitnodiging voor iemand die je mee wilt nemen naar het kerstfeest.

