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Voorwoord
Gefeliciteerd met dit gezinsdagboek! Dit boek helpt je om samen als gezin
te ontdekken wie God is en inzicht te krijgen in de grote lijnen van de Bijbel.
Met dit boek bereid je je samen voor op de christelijke feesten en kun je ze
uitgebreid vieren: vijf weken uitkijken met Advent en Kerst, zeven weken
geraakt worden in de Lijdenstijd en Pasen en vier weken groeien rond Hemelvaart en Pinksteren. Na elk feest gaat het gezinsdagboek nog een week
lang door zodat er alle ruimte is om de betekenis van het feest te verwerken.
Voor elke week is er materiaal voor een uitgebreid gezinsmoment van ongeveer een uur. Je kunt hiervoor zelf een moment in de week kiezen, bijvoorbeeld de vrijdagavond of zondagmiddag. Je duikt dan in het thema van de
week en gaat ermee aan de slag aan de hand van een doe-opdracht, creatieve verwerking of spel.
Daarnaast zijn er kortere stukjes voor vijf dagen waarin het thema van de
week wordt uitgewerkt: een bijbeltekst met uitleg en daarbij een gebedstip,
een eenvoudige verwerking, weetje, gespreksvraag of lied. Deze stukjes zijn
geschikt voor na de maaltijd, maar je kunt er ook een ander moment voor
nemen.
Feesten zijn er om te vieren. Daarom hoort er bij dit gezinsdagboek een
pakket om een vlaggenlijn op te hangen vol symbolen. Regelmatig krijg je
de opdracht om een vlag op te hangen met een symbolische kleur, vorm of
tekst. Zo zie je het feest ontstaan in je eigen huis.
Gezegende momenten gewenst!
Ingrid Plantinga
Nieske Selles
Willemijn de Weerd

UITLEG VAN DE SYMBOLEN
Tips voor betekenisvolle rituelen die het feest markeren en de betekenis ervan visueel maken.
Een opdracht om samen mee bezig te gaan. Bijvoorbeeld een spel, knutsel
of buitenactiviteit.
Gespreksvragen die je helpen om tot een gesprek van hart tot hart te komen
en de boodschap te koppelen aan jullie eigen leven.
Samen ga je de lijnen in de Bijbel ontdekken van Oude naar Nieuwe Testament. De bijbelteksten staan als verwijzing opgenomen zodat je de bijbelvertaling van je eigen keuze kunt gebruiken.
Voor de nieuwsgierige kinderen en ouders zijn er interessante weetjes over
de Bijbel.
In de aanloop naar het feest werk je samen aan een vlaggenlijn. Telkens
komt er aan de slinger een vlag of item bij met een symbolische kleur, vorm
of tekst.
Gebeds- en dankpunten die aansluiten bij de bijbelteksten.
Tips met liederen om samen te beluisteren of te zingen.
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Advent enKerst
Schepping en zonde

Week 1
(start vanaf 1e Adventszondag)

Er is een redder nodig!
God stuurt…

Week 2

Mozes, de bevrijder

Week 3

David, de koning
					
			
					

Elia, de profeet

Week 4

Zij doen geweldige dingen, maar schieten toch te kort.
En dan komt…

Jezus: de perfecte bevrijder, koning en profeet!

Week 5
(vanaf Kerst)
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Advent enKerst
WEEK 1: ER IS EEN REDDER NODIG
De wereld is nu niet meer zo perfect
als God het gemaakt had.
		

God heeft een reddingsplan

Gezinsmoment

Zorgen voor Gods wereld (Schepping)

Dag 1

Het gaat helemaal mis

Dag 2

(Zondeval)

Dag 3

Mensen gaan elkaar haten
(Kain en Abel)

Dag 4

God gaat schoonmaken
(Noach en de watervloed)
God belooft dat het weer perfect zal worden
(Jesaja en het vrederijk)
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Dag 5

Wekelijks gezinsmoment - Gods reddingsplan
Maak met elkaar een wandeling door de natuur. Kijk goed om je heen. Welke
dingen zijn mooi en goed? Welke dingen zijn naar en niet goed? Probeer ze
te onthouden of maak er foto’s van.
Schrijf bij thuiskomst op wat jullie hebben gezien of gefotografeerd. Gebruik daar twee papieren voor. Een wit blad voor alles wat mooi en goed
is. Een zwart blad voor alles wat naar en niet goed is. Vul het blad daarna
verder aan: Wat is mooi aan je eigen leven en jezelf? En wat is niet goed in
jouw leven of in jezelf?

Lees Genesis 2:4-17
God maakt de hemel en de aarde en alles is goed. Hij houdt van de eerste mensen: van Adam en Eva. Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze willen
belangrijk en machtig zijn. De vijand van God vertelt dat ze als God zullen
zijn als ze van de verboden boom eten. Dus dat doen Adam en Eva en dan
verandert alles.
God is boos en verdrietig. Hij straft de mensen, ze kunnen niet meer bij Hem
horen. Hij gaat zelf in de hemel wonen en stuurt de mensen weg uit de
mooie tuin waar ze samen gelukkig waren. God blijft wel van de mensen
houden. Daarom doet God een belofte. Een belofte vol liefde. Hij belooft dat
Hij op een dag Iemand zal sturen die de vijand van God zal verslaan. Deze
Redder zal goedmaken wat nu kapot is gegaan tussen God en mensen. De
komende weken denken we na over Gods reddingsplan voor de wereld.
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Steek de eerste adventskaars aan en zet er een briefje bij met de woorden:
‘De perfecte Redder komt!’
Pak het witte en zwarte blad er nog een keer bij. De Redder zal op een dag
naar de aarde komen om zijn werk af te maken. Iedereen die in Hem gelooft,
mag dan voor altijd met Hem leven. Dan zal het eindelijk weer worden als
in het begin ... toen alles goed was. Nare dingen zijn er dan niet meer. Verscheur daarom het zwarte blad. We verwachten een nieuwe hemel en aarde
waar God en mensen bij elkaar zullen wonen en met een oneindige liefde
van elkaar houden. Hang als teken daarvan de gouden vlag aan de vlaggenlijn.

Advent en Kerst zijn christelijke feesten. En bij een feest horen
slingers! Bij dit gezinsdagboek hoort een slinger waaraan je zelf
vlaggetjes kunt ophangen. De kleuren van de vlaggetjes betekenen
ook iets:
• Rood is de kleur van ... de LIEFDE natuurlijk!
• Zwart is de kleur van ZONDE. Zwart is somber en hoort bij
dood, pijn en fouten.
• Wit is de kleur van VERZOENING. Van het schoonmaken en
vergeven.
• Goud is de kleur van HOOP. Van alles wat perfect zal worden,
van de mooiste toekomst die je je maar bedenken kan.
Wat zwart is wordt door het rood van Gods liefde weer wit en als
er geen zwart meer bestaat, wordt alles wat wit is goud ... Rara hoe
kan dat?
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Dag 1 Zorgen voor Gods wereld (schepping)
Stel je voor dat je een prachtig bouwwerk hebt gemaakt en je vraagt je
moeder erop te letten. Niet veel later kom je terug. Je moeder zit achter
haar mobiel en je broertje heeft alles gesloopt. Hoe zou je je voelen?

Genesis 1:26-31
God maakt van een plek die leeg en verlaten is, een prachtige aarde. Hij
schept zon, maan en sterren. Maakt planten, struiken en bomen. Zorgt voor
vogels in de lucht, vissen in het water en heel veel dieren. Als laatste maakt
God de mens. Adam mag voor Gods wereld zorgen. Op die manier kan hij de
liefde die God hem geeft weer doorgeven.
De aarde is op dit moment niet meer zo mooi als in de tuin bij Adam. Dat
komt doordat de mensen niet goed voor de aarde hebben gezorgd. Maar de
opdracht geldt nog steeds. Wij moeten zorgen voor alles wat leeft en groeit.
Probeer nog beter voor Gods wereld te zorgen. Wat zouden jullie kunnen
doen? Zwerfafval opruimen of een dikkere trui aantrekken waardoor de verwarming lager kan? Of gaan jullie een dag minder vlees eten in de week?
Je kunt ook op internet kijken: type in een zoekmachine duurzaam leven of
milieubewust in en je krijgt heel veel tips en ideeën.
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Dag 2 Het gaat helemaal mis (zondeval)
De gebeurtenis waar wij zo over gaan lezen, wordt ook wel de zondeval
genoemd. Probeer straks in eigen woorden te vertellen wat er gebeurde.

Genesis 3:1-9
Adam en Eva wonen samen met God in de prachtige tuin. God geeft hun
elke dag zijn liefde. Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze willen net zo belangrijk en machtig zijn als God zelf. De vijand van God vermomt zichzelf als
slang en vertelt hun dat dit kan als ze van de verboden boom eten. En dat
doen ze. Ze plukken wat fruit en eten dat op. Dan verandert alles.
Adam en Eva merken het gelijk. Het is niet meer zo mooi en goed als het altijd geweest is. Ook voelen ze zich opeens bloot. Snel maken ze van bladeren
klederen. Dan horen ze een stem. Een stem waar ze altijd blij van werden.
Elke dag keken Adam en Eva uit naar het moment dat ze God in de tuin hoorden. Maar nu zijn ze bang en verstoppen ze zich voor Hem. Ze durven niet
meer met God te praten. God wil wel contact met Adam en Eva. Daarom
roept Hij: ‘Waar ben je?’
God zoekt ook jou. Hij wil jouw Vader zijn. Hij wil zijn liefde aan je geven. Hij
wil je helpen en bij je zijn.
Schrijf Genesis 3:9 op in mooie letters maar vervang het woord ‘de mens/
Adam’ door je eigen naam. Leer de tekst daarna uit je hoofd.

• 19 •

