
Samen thuis advent vieren 
Kind op zondag heeft een gratis boekje gemaakt voor gezinnen om samen met kinderen toe te leven 
naar kerst. Een boekje vol inspiratie met bijbelverhalen, liedjes en gebeden. Ook is er een gratis kerst 
CD te bestellen, want toeleven naar kerst kan niet zonder muziek. Het nieuwe kerstalbum van Reni & 
Elisa Krijgsman getiteld ‘Immanuel’ is ook gratis te bestellen via www.daaromkerst.nl  Een mooie cd 
voor jezelf of om weg te geven aan iemand die kerst anders beleeft in deze donkere dagen. ‘Geef 
licht!’.

De praktijk - creatief in de adventstijd
 

● Handgeschreven kerstkaartje; Hoe leuk is het om zelf je
kerstkaarten te maken en te versturen? Wat heb je nodig?
Blanco kaarten, potlood, gum en fineliner, gouden pen. 
Je kunt aan de slag: 1. Teken de letters met potlood. Let op de
verhouding van de letters. Gebruik eventueel een liniaal. 2.
Trek vervolgens de potloodlijnen over met de fineliner. 3. Trek
vervolgens alle letters nog een keer over. Zet een dubbel lijntje
bij de lijnen die je naar beneden zet. Kleur deze lijntjes
vervolgens in. 4. Teken in het zwart of goud eventuele vormen
zoals een ster, kroon, of stal. 

● Draadfiguur met spijkers; Benodigdheden: berkenschijven of
houten minipallets, spijkertjes, garen (draad of touw), hamer, schaar, kladpapier, potlood/ 
pen, verf en kwast. Je kunt aan de slag: 1. Verf  de
schijven en/ of pallets in de gewenste kleur of houd ze
naturel. 2. Teken de gewenste vorm op kladpapier,
bijvoorbeeld een ster of een boom.  3. Knip de vorm uit
en plaats het op de schijf of pallet. 4. Markeer de
buitenranden van de vorm met een enkele punt,
verwijder vervolgens het papier. 5. Sla op elke getekende
punt een spijker in het hout. 6. Bevestig het draad om een spijker en wikkel het vervolgens 
om de andere spijkers heen, net zolang tot je de vorm te zien krijgt. 7. Bind het touw af 
wanneer je klaar bent.    

http://www.daaromkerst.nl/


● Adventstafel; Een adventsviertafel is ook een mooie manier om naar Kerst toe te leven. Steek
iedere week een extra adventskaars aan en leg eromheen de knutsels die je hebt gemaakt bij 
de kindernevendienst of op school, voorwerpen die verwijzen naar het Bijbelverhaal en 
versier de tafel in de liturgische kleur van die week. 

Andere ideeën: Kerstkoekjes bakken en samen uitdelen in de buurt, een adventskalender maken, 
zelf een kerststal maken van hout of een kerststal knutselen van ijsstokjes. 

  

Kijk verder op de website van JOP voor andere leuke werkvormen in deze periode om samen te doen 
met kinderen, jongeren en de hele gemeente. Op deze pagina vind je allerlei ideeën: van een gebed, 
knutsels/ spellen tot een complete liturgie en intergeneratieve programma's. 
https://jop.nl/werkvormen/thema/adventsperiode-en-kerst

Veel  creativiteit toegewenst en de adventsmaand! 

https://jop.nl/werkvormen/thema/adventsperiode-en-kerst

