
Adventsproject 2021 Kindernevendienst - Informatie voor de gemeente 

3e Advent - zondag 12 december 

In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft 

hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben 

bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze 

adventstijd over na. 

Voor dit project is een groot projectboek gemaakt: het plakboek van Lucas. Daarin is ruimte voor eigen 

inbreng van de kinderen. Ze kunnen erin kwijt wat ze hebben meegemaakt, waar zij in deze adventstijd 

naar uit kijken en nog veel meer. Zo komen hun eigen ervaringen direct naast de verhalen uit de Bijbel 

te staan. Het grote plakboek ziet u ook in de kerk. 

Vanwege corona-maatregelen houden wij de Kindernevendienst door de week en maken een filmpje 

voor in de dienst op zondag; zo zijn we toch samen! 

Er is een projectlied gemaakt  

op de melodie van lied 444: Nu daagt het in het oosten 

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied: 

Zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 

 

 

 

 

Als de kaars van Derde Advent wordt aangestoken 

Doe eventjes je ogen dicht 

en tel dan maar tot drie. 

Je zult het zien: het wordt al licht. 

Dat heet nou liturgie! 

Wees blij omdat de Redder komt 

en zing het hoogste lied. 

Want als de Heer op aarde komt 

zorgt Hij dat jij geniet. 

 

Verhaal: Lucas 1:39-56 

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Daar zingt ze een bijzonder lied. 

(De ouders van de kinderen hebben de tekst van het verhaal gekregen) 

 

Knutselopdracht 

De kinderen gaan aan de slag met een speciale, bijpassende knutselopdracht. 

Het resultaat zullen we voor u filmen en met Kerst projecteren in de kerk. 

 


