
Kerk op schoot Adventsproject 2020: Het beste nieuws 
 
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor 
jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in deze adventstijd over na. 
We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed 
nieuws voor de hele wereld, misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen. 
Elke zondag en met kerst is er een grote poster die eruit ziet als een krantenpagina 
uit de 'adventsbode.' De nieuwsberichten en illustraties op deze pagina's vormen de 
inleiding op het verhaal uit de bijbel en de thema's. In de kerkdienst wordt hier iedere 
week een start mee gemaakt. Inloggen op www.kerkdienstgemist.nl/borger vanaf 
9.45 uur (ook later terug te kijken). 
 
4e advent: zondag 20 december Thema: Wat een geschenk! 
Lucas 1: 26-38 

 

 

Allemaal welkom hier bij Kerk op Schoot. 
We gaan eerst de kaars aansteken en dan gaan we samen bidden:  
 
De kaars straalt blij, voor jou en voor mij.  
We gaan zingen en we bidden: Lieve God kom in ons midden. Amen 
 
Wij kijken uit naar kerst. Er hoort daarom een gedichtje bij de kaars:  
Kaarsengedichtje: Vier kaarsen branden zacht. 
                              Ze schijnen op wat komen zal. 
                              Op een geschenk zo lang verwacht. 
                              Voor jou, voor mij, voor iedereen en overal. 
 
 
 
 
 



We wachten we op het kleine Kindje dat wordt geboren in een stal, voor jou en voor 
mij..  

Kijk goed om je heen dan zie je al iets van het kerstfeest. Dit liedje over Advent gaat 
daar ook over. 

Advent is kijken naar wat komt  
https://www.youtube.com/watch?v=4wuYIjPjjq4 

Je mag muziek maken bij dit vrolijke liedje.  

 

 

 

 

 

 
 
Het verhaal van vandaag gaat over een engel.  
De engel Gabriël komt bij Maria, de mama van Jezus.  
Hij vertelt Maria dat ze een heel bijzonder 
geschenk/cadeau krijgt.  
 
 
 
 
 

Weet je nog welke cadeautjes je hebt gekregen toen je 
jarig was?  
Weten papa en mama nog wat je hebt gekregen toen je 
geboren bent?  
 
 

 

Zingen: Cadeautje, cadeautje 
(https://www.youtube.com/watch?v=FgqTbDaNvyw) 

 
Het bijzondere cadeau dat Maria krijgt, is een baby. 
Maria krijgt een kindje. En als het kindje is geboren 
dan moet ze het Jezus noemen. 
Maria is heel blij.  
 

 



Knutselen: Er zijn veel manieren om een engeltje te maken. Gaan jullie thuis ook 
een engeltje maken? Hier zie je een paar ideeën. Als je op de computer zoekt, vindt 
je nog meer voorbeelden. Je kunt ze maken van papier, van een bekertje, van een 
bordje of een blad printen die je kunt kleuren en uitknippen.  

   

 

 

Spelletjes:  

- Maak 3 cadeautje, door spullen uit huis in te 
pakken. 
 
- Papa of mama verstopt de cadeautjes. 
 
- Nu mag je ze gaan zoeken. 

  

 

 

 

We gaan samen bidden en dan is het tijd voor iets lekkers en wat drinken.  

“Lieve God 

Dank U wel dat we hier samen mochten zijn om te zingen en te spelen. We hoorden 
over wachten en we gaan kijken en speuren.. We zijn blij dat we dit zo samen 
mogen doen, bij elkaar en bij U. Blijft U bij ons als we straks weer andere dingen 
gaan doen? Daarom bidden we U samen, Amen.” 

 
 
 


