Jeugdwerk Step
Adventsperiode en toeleven naar kerst
Aanstaande zondag beginnen de adventsweken. Advent is de periode van
verwachting, waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus. Het kerstverhaal is
een aansprekend verhaal voor kinderen. In de geloofsopvoeding is het daarom de
kunst om iets van de verdieping die God meegaf met de geboorte van zijn Zoon
Jezus ook mee te geven aan je kind. Het kerstverhaal is van onschatbare waarde.
0-4 jaar
Baby’s zijn gevoelig voor sfeer. Wil je dat kerst gevoelswaarde
krijgt bij je kind, besteed dan veel aandacht aan de kerstsfeer in
huis. Bijvoorbeeld: kaarsjes in het schemerduister, zet veelvuldig
kerstliedjes op, of speel ze zelf op een instrument. Sta stil bij de
kerstgedachte van vrede op aarde voor alle mensen en probeer dat
uit te leven binnen je gezin. Spaar voor een goed doel, verstuur
handgeletterde kerstkaarten naar mensen die in de knel zitten,
dichtbij en veraf, bid met elkaar voor hen die lijden onder eenzaamheid, ziekte of
andere lasten.
5-8 jaar
Kerst is het feest van vrede op aarde. Jezus is geboren en zijn boodschap is: liefde
en vrede voor alle mensen. Draag daar zelf je steentje aan bij. Maak met je kind een
mooi knutselwerkje, kerstkaarten, of een kerstpakketje voor mensen die alleen, ziek
of hulpbehoevend zijn. Laat je kind meebeslissen over wat jullie maken en voor wie
en ga het samen brengen.
Timmer samen een eigen kerststal en een kribbe. Vul
het stalletje met playmobil, poppen, dierenknuffels of
geknutseld materiaal: alles kan dienstdoen als
kerststalfiguren. Samen ontdekken wie er ook al weer
thuis hoort in het kerstverhaal, door het verhaal samen
te lezen uit de kinderbijbel. Door de stal buiten te
zetten, nodigt het uit voor een speels bezoekje op zijn
tijd. Je kind kan ervaren hoe koud en armoedig het
was om een dierenverblijf als kraamkamer te hebben en een voederbak als wieg.
Zet er een lampje of een (nep)kaarsje bij als licht van God.
9-12 jaar
Advent is een tijd van verwachting en hoop. Vertel je kind
over jouw eigen ervaringen met hoop en verwachting; vertel
eens over de periode dat je kind nog in de buik zat. Waar
hoopten jullie op, wat verwachtten jullie? Hoe heb jij je
voorbereid? Stel vragen aan je kind en ga er over in
gesprek:
Wat is hoop voor jou? Op welke drie dingen heb jij al
moeten wachten? Hoe voel je je soms als je moet wachten?
Waarom is het soms goed dat je niet direct krijgt waar je naar verlangt?

Boekentip voor de adventsweken

‘Straal en schitter’ biedt voor elke week een uitgebreide viering en vijf kortere stukjes
met gespreksvragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor kinderen
van verschillende leeftijden (tot ongeveer 12 jaar). Onlangs verschenen (oktober
2021) €12,99.
https://www.royaljongbloed.com/nl/product/straal-schitter/
Datum

Wat

10-11
dec’21

Winterfair Sint- Jan
Gouda
Jeugddienst
Westerkerk
Kerstconferentie,
thema: ‘Meet me’.
Kosten tussen €10,- en
€ 135,Parentingcourse – 1e
avond

12 dec’21
28-31 dec’
21
27 jan ‘22

Voor wie

Meer info

Iedereen
Jongeren

https://www.westerkerkgouda.
nl/

Jongeren 17-25
jaar

https://www.hgjb.nl/kerstconfe
rentie/

Ouders met
tieners

www.step-gouda.nl

