
Wat is de Advent?

Zo noemen we de tijd van 4 weken vóór Kerstmis. 

Tijd van voorbereiding op de komst van Jezus. 

De Advent begint altijd op een zondag en eindigt 

op 24 december. Dan is het Kerstavond. 

In de Adventstijd hangt in de kerk een ADVENTSKRANS. 

Symbolentaal van de Adventskrans: 

 RONDE krans. Een cirkel heeft geen begin of eind. 

Zoals God er altijd al was en altijd zal zijn. 

 GROENE dennentakken, want Gods Liefde voor ons verdort nooit. 

 KAARSEN die licht geven. Licht is sterker dan de duisternis. 

Jezus is het Licht en zijn Liefde is sterker dan het kwaad. 

 VIER: er zijn vier zondagen in de Advent 

 PAARSE linten, de kleur van bezinning. Vragen voor de Advent: 

Hoe kan ik meer plaats maken in mijn hart voor Jezus? 

Hoe kan ik een lichtje zijn voor de mensen om mij heen? 

Vandaag* wordt er één kaars aangestoken.  

Op de tweede zondag van de Advent twee.  

Hoe meer lichtjes, hoe dichterbij Kerstmis is. 

Kaarsen, kerstlampjes in de boom en op straat, 

want: 

Jezus is het Licht dat in de wereld is gekomen. 

* op kinderwoorddienst.nl staat een leuke uitwerking voor de Adventszondagen



Adventskrans maken voor thuis 

Eenvoudige Adventskrans voor jonge kinderen 

 Verf 4 glazen potjes of plak er stukjes vloeipapier op.  

Versier eventueel nog met sterretjes, stickers of glitter. 

 Of: smeer de potjes in met transparante kinderlijm  

en rol door grof zout. Laten drogen en dan versieren. 

 Leg er een led theelichtje in. Doe wat zand in de 

potjes als je het lichtje iets hoger wilt hebben. 

 Zet de potjes op een grote ronde schaal en versier 

deze met groene dennentakjes, mos en paars lint. 

Klaar?  

Elke zondag van de Advent mag één kaarsje meer aan. 

Bid daarna samen een kort gebedje.

 

Knutsel- 

werkje 

Mogelijk gebedje voor kinderen: 

Lieve Jezus, help mij plaats te maken voor u in mijn hart

Adventskrans van klei voor oudere kinderen 

Klik HIER voor de uitleg op samueladvies.nl  

Advies: gebruik geen kaarsen maar led theelichtjes 

https://www.samueladvies.nl/adventskrans/

