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Lieve kids, papa, mama en iedereen,

Wat leuk dat jullie mee willen doen aan het Adventsproject 
‘in verwachting’!

In dit boekje vind je activiteiten die je elke dag kan doen. 
Zo hopen we dat we samen het wachten tot kerst leuk kunnen maken. 

Blader maar eens snel door het boekje heen. 
Je kunt het hele boekje of alleen de bijlagen uitprinten. 

Op de volgende bladzijde zie je wat je dit project allemaal nodig hebt. 
Misschien handig voor papa en mama, zodat ze alvast de spulletjes 

kunnen verzamelen.

We wensen jullie heel veel plezier tijdens Advent. 
Jullie zien ons snel weer!

Dikke knuffel,

Ollie en Sophie
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Bronnen die zijn gebruikt:
Kerkbladgaandeweg.nl
Gelovenisleuk.nl
Bijbelidee.nl
Craftjournal.com
Mespetitsbonheurs.com
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DATUM B ENODI GDHEDEN  ADVENTSPROJECT

Zondag 
29 november

- touw/draad 
- wasknijper
- schaar en lijm
- adventsslinger (Deze is te vinden op www.ollieensophie.nl)

Dinsdag 
1 december

- 4 potjes of glaasjes waar je waxinelichtjes in kan doen.
- verf en ander versiering om de potjes mooi te maken
- schaar en lijm
- 4 waxinelichtjes

Donderdag 
10 december 

- Papieren bordjes 
- Verf (zilver of andere kleur)

Zaterdag 
12 december

- papier om op te verven
- verf en kwasten

Zondag 
13 december

- foto’s van vroeger (baby foto’s)

Dinsdag
15 december

- 150 gram bloem
- 75 gram witte basterdsuiker
- Mespuntje zout
- Geraspte schil van 1 citroen
- 100 gram koude boter of margarine
- Klontje boter
- (Kerst)bakvormpjes
- Eventueel decoratie, zoals decoreerstiften of marsepein.

Woensdag 
16 december

-- 2 ijslollystokjes of 2 takjes
- bruin en lichtbruin papier
- stro of iets dergelijks
- touw
- Schaar/lijm

Zaterdag 
19 december

- zaklampen (het liefst voor ieder persoon 1, ander zoveel als aanwezig)

Zondag 
20 december

- blanco kaarten
- decoratie om kaarten te versieren

Dinsdag
22 december

- 5 ijslollystokjes  
- verf  
- touw    
- eventueel decoratie 
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ZONDAG 29 NOVEMBER

S A M E N KIJKEN

Filmpje Ollie en Sophie: Adventsslinger knutselen
Ga naar www.ollieensophie.nl voor de livestream. 

Voorafgaand aan de kinderdienst is er een kort filmpje van Ollie en Sophie, zet de dienst dus vijf minuutjes 
voor tien uur aan, zodat jij hoort wat zij hebben te vertellen! 

Het is leuk om ook de hele kinderdienst vandaag te kijken via de kidslivestream. Deze gaat over de 
wapenuitrusting: de helm. Deze staat voor redding. Als je bang bent of heel boos dan kan je denken aan 
God. Hij houdt heel veel van ons, want Jezus is gestorven en weer opgestaan voor ons! Dus denk niet aan 
de verkeerde dingen, maar aan hoeveel God van ons houdt.

S A M E N PRATEN

- Wat betekent Advent?
- Waar moet jij wel eens lang op wachten?
- Wat vind jij het mooiste of leukste aan kerst?

S A M E N DO EN

Knutselen: Adventsslinger

1. Bekijk wat je nodig op bladzijde 2.
2. Knip de vlaggetjes uit. 
3. Maak een gaatje met je schaar op de twee rondjes.
4. Rijg de vlaggetjes aan een touwtje (let erop dat je ze op de juiste volgorde doet!).
5. Plak nu het Kids-logo (afgedrukt op de laatste pagina) op een wasknijper.
Deze kun je steeds verplaatsen als er weer een dag voorbij is.
6. Je bent nu klaar om de slinger op te hangen!
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MAANDAG 30 NOVEMBER

S A M E N LE ZEN

Bijbelverhaal: Engel Gabriël op bezoek bij Zacharias (Lucas 1: 5 – 25)
Zacharias en Elisabeth zijn getrouwd. Ze zijn eerlijke mensen en houden zich aan de wetten van God. Ze 
waren al oud. Ze hebben helaas geen kinderen. Zacharias is een profeet en werkt in de tempel. 
Ook vandaag mag hij weer in de tempel werken samen met de andere priesters. Ze staan in een kring. 
Een priester grabbelt tussen de papiertjes: ‘Ja, ik ga vandaag het lootje trekken van degene die het offer 
mag brengen,’. Hij leest de naam hardop voor: ‘Zacharias’. Zacharias staat op om het offer te brengen in de 
tempel. Terwijl hij bij het reukofferaltaar is, staan de andere priesters en veel mensen buiten te bidden tot 
God.  

Opeens ziet Zacharias een engel van God. Zacharias schrikt, maar de Engel zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn 
Zacharias. God heeft geluisterd naar je gebeden. Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes 
noemen. Zijn geboorte zal veel mensen blij maken. Hij zal een belangrijke dienaar worden van God’. 
Zacharias kan het niet geloven: ‘Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud en mijn vrouw ook.’ Dan zegt 
de engel: ‘Ik ben de engel Gabriël en God heeft mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. Maar jij 
gelooft niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat jullie zoon wordt 
geboren.’ En dan verdwijnt de engel.

Zacharias probeert te praten, maar er komt geen geluid meer uit zijn mond. Hij loopt naar alle mensen 
toe die aan het bidden waren. Ze staan op Zacharias te wachten, want het duurt wel erg lang. ‘Ja daar is 
hij,’ roept één van de mensen. ‘Kijk nou’, zegt een ander. ‘Hij zegt helemaal niets, hij maakt alleen maar 
gebaren.’ Dan begrijpen de mensen dat hij in de tempel iets bijzonders heeft meegemaakt.
Nadat Zacharias klaar is met zijn werk in de tempel gaat hij snel naar Elisabeth toe. Hij probeert het 
verhaal met gebaren aan haar te vertellen.
Een tijdje later is Elisabeth zwanger en ze is zo blij, ze roept: ‘De Heer is goed voor mij,  ik mag toch een 
kindje krijgen!’

S A M E N PRATEN

- Welke boodschap vertelt de engel aan Zacharias?
- Wat zou jij doen als je een engel ziet?
- Hoe zou Zacharias nu de boodschap van de engel kunnen vertellen?

S A M E N DO EN

Spel: uitbeelden 
Zacharias kon ook niet meer praten en moest uitbeelden. Dat gaan we ook doen…

Vouw een A4 papier in 8 vakken Knip de vakken uit. Schrijf er in: bidden, zingen, schrikken, blij, 
verdrietig, baby, boos en luisteren. Beeld om de beurt uit wat op het kaartje staat. Lukt het jullie 
om alles goed uit te beelden en te raden?
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dinsdag 1 december

S A M E N LE ZEN

Adventsgedicht:

Het feest waarop wij wachten,
Komt alsmaar dichterbij.
Het is de dag van Jezus,
Hij komt voor jou en mij.
Het is al vaak gezegd,
Het duurt niet meer zolang
God geeft ons een teken,
En brengt het feest op gang.

Johannes zei van Jezus:
Hij is de hoogste Heer.
Zelf ben ik minder
Hij is oneindig meer.
Hij opent door zijn liefde
het feest voor iedereen.
De prijs die dat moet kosten,
betaalt Hij heel alleen.

S A M E N PRATEN

- Op welk feest wachten ze hier?
- Waarom komt Jezus voor ons?
- Over welke prijs hebben ze het (één na laatste zin)?

S A M E N DO EN

Knutselen: lichtjes maken voor Advent

1. Bekijk wat je nodig hebt op bladzijde 2.
2. Verf de potjes. Je kunt het hele potje verven, maar je kunt er ook vormpjes op verven. Let erop dat je het 
niet te dik verft.
3. Als de verf is gedroogd, kun je er nog versieringen opplakken. Je kunt bijvoorbeeld uit papier sterretjes 
of hartjes knippen en deze opplakken.
4. Klaar? Nu kun je er waxinelichtjes in doen en elke week een extra kaarsje aansteken!

Eens vroegen ze Johannes:
Het feest, wie komt er dan?
Ben jij soms de Messias,
weet jij er alles van?
Hij zei: Ik maak de weg vrij,
ik doop in de Jordaan.
Ik wijs je zo op Jezus,
Let op, Hij komt eraan!
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Woensdag 2 december

S A M E N LE ZEN

De avonturen van Ollie en Sophie
De brief uit Kenia

‘Ollie,  Ollie…, wakker worden,’ roept Sophie. Ze staat te springen naast het bed van Ollie. ‘Ollie wordt 
nou wakker!’ probeert ze weer. Ollie opent langzaam zijn ogen en vraagt: ‘Wat is er aan de hand?’ Sophie 
begint blij te vertellen: ‘Ik ging net naar beneden, naar papa en mama toe. En zij vertelden dat we post 
hebben gekregen van Isaäc en.. en… weet je wat er in de brief staat?’
Ollie antwoordt slaperig: ‘Nee, natuurlijk weet ik dat niet Sophie, ik heb de brief toch nog niet gelezen.’ 
‘Ja, oké dat snap ik’, gaat Sophie verder. ‘Maar in de brief staat dat het heel goed gaat met Isaäc. Hij schrijft 
dat hij veel voetbal speelt met zijn vriendjes, dat hij zijn vader helpt om voor de geitjes te zorgen en zijn 
moeder helpt om brood te bakken. Dat is toch leuk, dat we post van hem hebben gekregen?’ Ollie gaat 
rechtop zitten en zegt: ‘Wat gaaf dat hij voetballen ook leuk vindt! Waar zal hij het liefst spelen; voorin 
als spits om te scoren of misschien wel als keeper om ervoor te zorgen dat de bal niet in het goal terecht 
komt.’ ‘Dus zullen we een brief terug schrijven dan kun je dat aan hem vragen’ zegt Sophie. ‘Misschien is 
het een leuk idee om ook iets  voor hem te knutselen.’  Ollie vindt het een goed idee. Samen gaan ze aan 
de keukentafel zitten om eerst iets moois te knutselen. Ze leggen al het knutselmateriaal dat ze hebben 
op tafel. De tafel ligt vol met knutselspulletjes. Sophie is druk bezig met een mooi hartje van karton. Ze 
knipt allerlei figuurtjes uit papier en plakt deze op het hartje. Sophie is zo druk bezig, dat ze helemaal niet 
in de gaten heeft wat Ollie aan het doen is. Ollie zit heel stil aan de keukentafel. Hij doet heel zachtjes een 
vlieg na, precies hard genoeg dat Sophie het hoort. Sophie zwaait met haar arm boven zich, om de vlieg 
weg te slaan. Als ze de vlieg blijft horen kijkt ze om zich heen. Ik zie helemaal geen vlieg, denkt Sophie. 
Dan ineens ziet ze dat Ollie het zoemende geluid maakt: ‘Haha, Ollie grappig hoor. Je kunt beter aan de 
gang gaan met je knutselwerkje.’ Ollie heeft nog steeds geen idee wat hij zal maken. Dan ineens weet hij 
het: ‘Ik ga een voetbalveld tekenen. Daarop ga ik laten zien waar ik altijd sta met voetbal en hoe ik dan de 
voetbal in het goal scoor.’ Sophie zegt meteen: ‘Dat is een leuk idee!’ Ook Ollie gaat nu hard aan de slag. 
Hij tekent een mooi voetbalveld met allemaal spelers erop. Ook tekent hij zichzelf en Isaäc erop. ‘Wow 
jullie zijn mooi dingen aan het maken,‘ zegt mama als ze binnen komt lopen.  Sophie kijkt trots: ‘Ja we 
zijn aan het knutselen voor Isaäc. We willen zo meteen ook een brief voor hem maken. Mam, wil je ons 
daar dan bij helpen?’  Mama lacht:  ‘Wat lief van jullie, natuurlijk wil ik jullie helpen.’ ‘Mama waarom stuurt 
Isaäc ons eigenlijk brieven?’ vraagt Ollie ineens. ‘Nou,’ begint mama, ‘in de kerk vertelden ze dat er papa’s 
en mama’s  in Kenia zijn die niet genoeg geld hebben om goed voor hun kindjes te kunnen zorgen. De 
kinderen kunnen niet naar school, ze hebben niet voldoende eten en maar een paar kleren. God heeft ons 
geleerd dat we voor elkaar moeten zorgen. Dus toen hebben we, net als heel veel andere mensen uit de 
kerk ervoor gekozen om een kind te willen helpen, dat heet sponseren. Wij geven dus elke maand geld 
aan de papa en mama van Isaäc, zo kunnen ze ze allerlei spulletjes voor kopen en zo kan hij naar school. 
Daar zijn ze heel blij mee en daarom sturen ze af en toe een brief om daarmee dankjewel te zeggen. 
Daarnaast vinden ze het ook leuk om brieven terug te krijgen, zodat we elkaar beter leren kennen. Dus 
super leuk dat jullie iets naar hem terug willen sturen.’ ‘Wow dat is wel heel gaaf!’ zegt Ollie.
Dan gaan ze samen met mama een brief schrijven. Ze zetten erin hoe het op school gaat. 
Ook schrijven ze dat het bijna Kerst is,  wat we hier doen met Kerst en ze vertellen over het 
Adventsproject van de kerk. Ze vragen hoe het met zijn broertjes en zusjes gaat, of hij het leuk 
vindt op school en natuurlijk op welke plek het hij liefst voetbalt.  Als de brief klaar is doen ze 
deze samen met de knutsels in een envelop. Ollie en Sophie trekken hun jas en schoenen aan en 
lopen samen naar de brievenbus om de brief te posten.
Als Ollie en Sophie terug lopen naar huis zien ze hun vriendjes: Klaas, Tim en Eva. 
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Woensdag 2 december

S A M E N PRATEN

- Waar ligt Kenia?
- Hoe komt het denk je dat de papa en mama van Isaäc niet genoeg geld hebben?
- Wat zou jij een kindje uit Kenia sturen?

S A M E N DO EN

Kleurplaat
In bijlage 1 zie je een kleurplaat van Ollie en Sophie. Uitprinten maar en lekker samen kleuren!



DONDERdag 3 december
S A M E N LUISTEREN

Luister samen het lied: Laat het Kerst zijn!
https://youtu.be/CJ5ZDbGOv9I

Laat Het Kerst Zijn
Make Some Noise Kids

Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Voor iedereen van groot tot klein

Zo lang de kerstboom staat
Weet dan dat het gaat
Niet om sneeuw of sfeer
Maar om zoveel meer
Jezus kwam dichtbij
Als een kind zo klein
Hij bracht kerstfeest in ons hart
Dus laat het Kerst zijn!

S A M E N PRATEN

- Wat betekent Kerst voor jou?
- Hoeveel dagen nog tot aan Kerst?
- Wat is voor jou een feest?

S A M E N DO EN

Spel: ‘papierendans’

1. Je hebt voor iedereen een tekenpapier nodig en schrijfspullen.
2. Schrijf of teken op het papier wat kerst voor jou betekent. Schrijf je naam erbij.
3. Zoek ruimte in de kamer en leg de papiertjes op de grond. 
4. Zet het liedje: ‘Laat het Kerst zijn!’ aan en dans door de kamer. 
5. Zodra de muziek stopt, ga je op een papier staan. Lees aan elkaar voor wat er op het papier 
staat waar je op staat.
6. Nu gaan we steeds een papier weghalen. Je zet de muziek weer aan en iedereen danst weer in 
de kamer. Zodra de muziek stopt weer op een papier staan, degene die nu niet op een papier kan 
staan, is af. Dan begin je weer opnieuw. Wie blijft het langst over?

Mozaiek Kids

Het is zover, de kaarsjes branden en de 
openhaard
Knettert vrolijk en ik ruik de zoete 
dennegeur
En we eten iets speciaals
Het is zover, Jingle Bells klinkt weer in de 
winkelstraat
Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik 
mij supergoed
Want ik weet hoe Kerst is bedoeld

Hier heb ik zolang op gewacht:
Vandaag is de grote dag
Het feest dat Jezus kwam!

Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn…
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vrijdag 4 december

S A M E N LE ZEN

Bijbelverhaal: Engel Gabriël komt bij Maria (Lucas 1 26:38)

In Nazareth woont Maria, zij gaat trouwen met Jozef, een timmerman. Maria is een nicht van Elisabeth. 
Op een dag verschijnt er een fel licht in het huis waar Maria woont. Maria schrikt en vraagt zich af wat 
dat is. Dan ziet Maria een engel voor zich die zegt: ‘Gegroet Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je 
zijn.’ Maria snapt het niet, wat bedoelt de engel Gabriël. Ze snapt er helemaal niks van. Dan zegt de engel: 
‘Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois! Je zult zwanger worden en een zoon 
krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn voor alle mensen en Hij zal de zoon 
van God genoemd worden. En God zal Hem koning maken net als Zijn voorvader koning David. Jezus zal 
voor altijd koning zijn.’ Maria snapt het nog steeds niet helemaal. Ze is nog niet eens getrouwd. Hoe kan 
ze dan een baby krijgen? ‘Door de kracht van God zal je zwanger worden,’ zegt de engel. ‘Daarom zal jouw 
kind bij God horen en de zoon van God genoemd worden. Je nicht Elisabeth krijgt ook een zoon. Iedereen 
dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. En nu krijgt ze toch een zoon terwijl ze al zo oud is. Bij God is alles 
mogelijk!’ Nu snapt Maria het en wil ze alles laten gebeuren wat de engel Gabriel tegen haar gezegd heeft. 
Ineens gaat de engel weer weg. 

S A M E N PRATEN

- Hoe reageert Maria?
- Waarom kiest God voor een gewoon meisje?
- Bid samen. Om de beurt ga je God ergens voor danken of bidden. Als je klaar bent zeg je amen en is    
  degene naast jou aan de beurt. Spreek even af welke kant je op gaat met het gebed.

S A M E N DO EN

Puntenpuzzel te vinden in bijlage 2. 
Maak de kleurplaat af door de punten aan elkaar te verbinden. Wie ziet Maria?
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zaterdag 5 december

S A M E N LE ZEN

Avonturen van Ollie en Sophie
Ollie is stoer!

Als Ollie en Sophie weer teruglopen naar huis van de brievenbus komen ze hun vriendjes Klaas, Tim 
en Eva tegen. ‘Willen jullie mee spelen?’ vragen de vriendjes. Dat willen Ollie en Sophie natuurlijk wel, 
gezellig! Het is pas vier uur en ze moeten half zes thuis zijn voor het eten, dus ze hebben nog tijd genoeg. 
Met z’n vijven lopen ze naar de speeltuin toe. Er is niemand in de speeltuin dus ze zijn alleen. ‘Hee 
jongens,’ zegt Sophie. ‘Zullen we het spelletje Anne Maria koekoek doen?’ ‘Ja dat is een leuk idee!’ roepen 
ze tegelijk. ‘Ik eerst!’ roept Ollie. De andere kinderen gaan aan de andere kant staan. Ze staan naast elkaar 
en wachten tot Ollie met het spel begint. Dan draait Ollie zich om en roept: ‘Anne Maria koekoek!’ Op het 
moment dat Ollie koekoek zegt, draait hij zich snel om naar de rest. Ondertussen, als Ollie nog niet kijkt, 
sluipen de anderen rustig en voorzichtig naar voren. Ze staan stokstijf stil als Ollie zich omdraait. Sophie 
kan nog net haar evenwicht bewaren, want ze staat op één been. Ze probeert niet te vallen… ‘Ja Tim, 
jou zie ik bewegen,’ zegt Ollie. Tim loopt weer terug naar het begin. Sophie denkt: ‘Hopelijk draait Ollie 
zich weer snel om, want dit houd ik niet lang vol.’ Dan draait Ollie zich gelukkig weer om en kan Sophie 
weer voorzichtig verder lopen. Ook Eva loopt zo voorzichtig mogelijk vooruit. Klaas kruipt over de grond 
richting Ollie. Ollie zegt: ‘Anne Maria POEPOEP!’ Als Ollie zich omdraait steekt hij zijn tong uit zijn mond 
en laat een scheetgeluid. ‘Hahahahahahaha,’ ze moeten allemaal lachen en gaan daardoor bewegen. 
‘hahaha,’ zegt Ollie, ‘Iedereen is af!’ Ze beginnen allemaal weer opnieuw. Net als ze willen beginnen, 
komen er jongens aanlopen. Het zijn: Daniël, Jaïr en Sem. Ze zijn iets ouder dan hen. ‘Hoi, mogen wij 
ook mee doen?’ vragen de jongens. Klaas wil het liever niet, want die jongens plagen hem wel eens, 
maar hij durft het niet te zeggen. Ollie zegt: ‘Ja hoor, prima, we doen Anne Maria koekoek.’ De jongens 
gaan ook in de rij staan bij de andere kinderen. Klaas mag nu aan de andere kant staan. Hij vindt het best 
wel spannend, maar dat wil hij niet laten merken tegenover de grote jongens. Hij loopt gewoon naar de 
overkant en zegt: ‘Ik ga goed opletten hoor, dus goed je best doen!’ Iedereen gaat klaar staan. Klaas draait 
zich om en zegt: ‘Anne Maria koekoek!’ Iedereen probeert weer dichter bij Klaas te komen door voorzichtig 
maar snel naar voren te lopen. Als Klaas zich omdraait, beweegt Jaïr nog net met zijn voet en ook Sophie 
kan dit keer niet stil blijven staan. ‘Ja, Sophie en Jaïr, jullie zijn af.’ ‘Ja, ik kon niet meer stil blijven staan,’ 
lacht Sophie en ze loopt terug. Jaïr kijkt boos: ‘Ik bewoog echt niet met mijn voet. Ik ga niet terug!’ Jaïr 
blijft gewoon staan. Iedereen laat het maar en Klaas draait zich nog een keer om. Op het moment dat 
hij weer kijkt, ziet hij nu echt dat Jaïr beweegt. Jaïr valt namelijk om. Klaas durft het bijna niet te zeggen, 
maar hij zegt toch weer: ‘Jaïr sorry maar je bent nu echt af.’ Jaïr wordt boos: ‘Wat een stom spel is dit, ik 
vind het echt niet leuk.’ Hij loopt terug. Als Klaas zich weer omdraait pakt Jaïr een eikel van de grond en 
gooit deze tegen de rug van Klaas aan. Klaas draait zich om en Jaïr zegt: ‘Hee je draait te vroeg om, je was 
nog niet eens klaar met het zeggen van Anne Maria koek.’ Klaas weet niet wat hij moet doen, hij voelt zijn 
ogen prikken, hij krijgt tranen. Hij is veel jonger dan Jair en durft niets terug te zeggen. Hij loopt naar de 
schommel toe en gaat daar zitten. Jaïr gaat door: ‘Haha, moet je huilen, kleuter!’ Ollie vindt het ook wel 
spannend, want Jaïr is toch twee jaar ouder. Maar wat er nu gebeurt is ook niet eerlijk. Ollie denkt: ik moet 
er nu echt iets van zeggen, want Klaas is mijn vriend. ‘Jaïr,’ zegt Ollie, ‘het is niet leuk dat je Klaas plaagt. 
We doen gewoon een spelletje en je was echt af. Ik snap dat je graag wilt winnen, maar af zijn hoort ook 
bij het spelletje. Het is niet lief wat je doet.’ Sophie en Eva gaan bij Ollie staan en zeggen ook dat ze het 
niet lief vinden wat Jaïr doet. Dan ineens zeggen zelfs de vrienden van Jaïr dat hij gewoon af was en 
opnieuw had moeten beginnen. Jaïr denkt nu: Eigenlijk hebben ze gelijk, maar ik kan gewoon niet tegen 
mijn verlies. ‘Oké,’ zegt Jaïr. ‘Jullie hebben gelijk, ik had niet zo moeten reageren, sorry Klaas.’ Klaas kijkt 
op en is blij dan Jaïr sorry zegt. Klaas zegt tegen Jaïr: ‘Oké, bedankt’ Tegen Ollie zegt hij: ‘Jij ook bedankt 



zaterdag 5 december

dat je het voor mij opnam, echt heel lief van je.’ Ollie geeft Klaas een knipoog en zegt: ‘Graag gedaan.‘ 
Sophie zegt ineens: ‘Kijk nou, het is al half zes we moeten naar huis, we gaan eten.’ ‘Doei doei,’ roepen ze 
tegen elkaar en iedereen rent naar huis. Als Ollie en Sophie thuis komen staat het eten al klaar en gaan 
ze gelijk aan tafel zitten. ‘Hebben jullie nog lekker buiten gespeeld?’ vraagt mama. Sophie vertelt het hele 
verhaal aan mama; dat ze eerst lekker met z’n vijven aan het spelen waren en dat er toen grotere jongens 
kwamen die mee gingen doen. Één jongen deed heel gemeen tegen Klaas en Ollie nam het toen voor zijn 
vriend op. Haar moeder luistert naar het verhaal en zegt dan tegen Ollie: ‘Dat heb je echt knap gedaan 
Ollie. Je laat zien dat je lief voor elkaar moet zijn en dat je voor je vrienden op moet komen. Dat is wat God 
ook graag wil van ons. Jezus kwam naar de aarde toe om ook op te komen voor de zwakkere mensen, 
mensen die niet voor zichzelf op durven te komen. Wat zal God een grote glimlach hebben gehad toen Hij 
jou dat zag doen, ik ben trots op je!’ Ollie zegt: ‘Dankjewel mama, Ik wil ook graag anderen helpen, want ik 
weet dat God graag wil dat we dat doen, hoewel het soms ook moeilijk is.’ Dan gaan ze lekker verder eten.         

S A M E N PRATEN

- Waarom reageert Jaïr zo en wordt hij boos?
- Help jij wel eens iemand die wordt geplaagd?
- Plaag jij wel eens iemand?

S A M E N DO EN

Spel: Anne Maria koekoek
Het spel kan binnen gespeeld worden of buiten. 

1. Alle spelers gaat aan de ene kant van de ruimte staan. 1 iemand (de leider) gaat aan de andere kant 
staan. 
2. Hij draait zich om (gezicht van de anderen spelers af) en zegt langzaam: ‘Anne Maria Koekoek’. 
De andere spelers gaan voorzichtig, maar zo snel mogelijk naar de leider toe.  
3. Als de leider ‘koekoek’ zegt draait hij zich om. Wie van de andere spelers nu nog beweegt en wordt 
gezien door de leider is af en moet weer opnieuw beginnen. 
4. Je hebt gewonnen als je als eerste de leider hebt aangeraakt zonder dat hij zag dat je bewoog.
5. De persoon die won mag nu de leider zijn. 



zondag 6 december

S A M E N KIJKEN

Kinderdienst Ollie en Sophie 

Ga naar www.ollieensophie.nl. Hier vind je de kinderdienst die bij zondag 6 december hoort. 

Je ziet nu de kinderdienst van de Wapenuitrusting waarbij het gaat om het zwaard. Dit staat voor het 
Woord van God. Door de bijbel te lezen leer je God kennen en weet je dat je op hem mag vertrouwen. Dat 
is toch geweldig nieuws!

S A M E N PRATEN 

- Waar lees je wel eens in de bijbel?
- Welke bijbel vind je fijn om te lezen?
- Welk verhaal in de bijbel vind je het mooist?

S A M E N DO EN 

Knutsel: Gods woord is krachtig!

Benodigdheden:
- bijlage 3
- schaar/lijm
- kleurpotloden

1. Kleur alles in.
2. Knip de figuren uit.
3. Vouw de bladzijden een klein beetje op de dunne vouwlijntjes naar jezelf toe zodat er in het midden 
een plakvlakje ontstaat.
4. Lijm nu de bladzijde met de woorden ‘Houd vast……’ eerst op het figuur met het poppetje, precies op 
de middenstreep.  
5. Doe nu hetzelfde met blad 2 met de tekst ‘Sterk…..’
Plak het figuur waarop staat oude testament en nieuwe testament op de strook waar ‘lijmvlak’ staat.
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mAANDAG 7 december

S A M E N LE ZEN

Bijbelverhaal: Maria bij Elisabeth (Lucas 1: 39 - 56 )

Snel nadat Maria het goede nieuws gehoord heeft, gaat ze op weg naar Judea. Daar wonen Zacharias en 
Elisabeth. Als Maria binnen komt, hoort Elisabeth haar praten. Op dat moment begint het kindje in haar 
buik te trappelen. Het is de Heilige Geest die in haar komt en ze roept: ‘Jij bent gezegend! Veel meer dan 
alle andere vrouwen. Ook het kindje wat in je buik zit zal gezegend zijn! Wat een eer dat de moeder van de 
Heer bij mij op bezoek is,’ gaat Elisabeth verder. Ze is zo blij. Je bent zo gezegend Maria. Want jij gelooft 
dat God zal doen wat de engel je vertelde. Dan zegt Maria: ‘Ik geef alle eer aan God. Hij is mijn redder. Hij 
koos mij uit. Ook al ben ik een heel gewoon meisje. Zijn liefde is er voor iedereen die naar God luistert. 
God heeft iets geweldigs met mij gedaan.’ Maria blijft nog 3 maanden bij Elisabeth logeren en gaat dan 
weer terug naar huis.

S A M E N PRATEN 

- Waarom vonden de vrouwen het fijn om samen te zijn?
- Wat is er bijzonder aan de zwangerschap van Maria? En van Elisabeth?
- Bij wie vind jij het leuk om op bezoek te gaan? En waarom?

S A M E N DO EN 

Kleurplaat
In bijlage 4  achterin dit boekje, vind je een kleurplaat die past bij dit Bijbelverhaal.
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DINSDAG 8 december

S A M E N KIJKEN

Filmpje Ollie en Sophie: Iets voor de ander doen

Ga naar www.ollieensophie.nl. Hier vind je het filmpje wat hoort bij dinsdag 8 december. 

S A M E N PRATEN 

- Help jij wel eens iemand?
- Word jij wel eens geholpen?
- Kun je een voorbeeld van Jezus noemen die iemand hielp?

S A M E N DO EN 

Elkaar helpen

Bedenk allemaal iets waarmee je de ander in jouw gezin kan helpen. Help de ander deze week met 
hetgeen wat je hebt bedacht. Zo word je door iedereen een keer geholpen en help je ook iedereen in het 
gezin een keer.

Denk aan: hond uitlaten, tafel dekken, drinken inschenken en helpen met de jas aandoen.
Tip: je kunt het van iedereen opschrijven zodat je het niet kunt vergeten om de ander ook echt te helpen 
deze week! 
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woensdag 9 december

S A M E N LE ZEN 

Avonturen van Ollie en Sophie
Wachten duurt zo lang!

Ollie en Sophie gaan vandaag met mama naar de speelgoedwinkel. Ze moeten nog een cadeautje kopen 
voor Lisa, want zij is zaterdag jarig. Als ze in de speelgoedwinkel zijn, zien ze heel veel mooie dingen. 
‘Kijk daar,’ zegt Sophie. ‘Daar hebben ze allemaal barbies, dat vind ik zo leuk. Oh die barbie met de 
prinsessenjurk aan is echt zoo mooooiii En kijk… daar staat een gave paarse microfoon, die wil ik zooo 
graag hebben!’ Ondertussen is Ollie aan de andere kant van de winkel en zegt: ‘Wow hier zie ik ook heel 
mooi speelgoed, die auto’s zijn echt cool.’ Er staat een mooie rood met gele sportauto in de winkel. Het 
is een bestuurbare auto. Ollie loopt naar mama toe: ’Mam, mag ik die bestuurbare auto kopen, ik vind 
die zooooo cool!’ Mama zegt: ‘Je zal het dan zelf moeten kopen, wij kunnen niet altijd speelgoed voor 
jullie kopen. Jullie hebben al zoveel speelgoed.’ Ollie denkt na: ‘Ik wil graag die sportauto, maar dan ga ik 
thuis eerst mijn geld tellen.’ Nu ze hebben gekeken wat ze zelf erg mooi vinden, gaan ze op zoek naar een 
cadeautje voor Lisa. Ze kopen voor Lisa nieuwe stiften met een heel mooi kleurboek. Zodra ze thuis zijn 
pakken Ollie en Sophie direct hun spaarpot. Ze gooien hun spaarpot leeg om te tellen. Ollie begint: ‘1, 2, 
3, 4, 5….. 19, 20, 21 euro heb ik. Dan mis ik nog 8 euro om de bestuurbare auto te kunnen kopen. ´Dan 
gaat Sophie haar geld tellen: ‘1, 2, 3, 4, 5… 15, 16, 17 euro.’ Zij mist nog 7 euro om die microfoon te kunnen 
kopen. ‘Mama,’ roep Ollie, ‘we hebben nog niet genoeg geld.’ Mama komt naar de keuken toe en ziet 2 
verdrietige gezichten: ‘Dat betekent dat jullie dus nog even geduld moeten hebben.’ ‘Hee, geduld was één 
van de vruchten van de Geest,’ zegt Ollie ineens. ‘We hebben geleerd dat geduld hebben heel moeilijk kan 
zijn, maar dat je God mag vragen om je te helpen om geduldig te zijn.’ ‘Ja dat is ook zo, Ollie,’ zegt Sophie. 
‘En weet je Ollie, ik denk dat we ook blij mogen zijn dat we voor iets kunnen sparen. Er zijn ook kindjes 
met maar heel weinig geld en dus weinig speelgoed. Ik wil eigenlijk ook geld voor deze kindjes sparen. Ik 
weet namelijk zeker dat Jezus het heel fijn vindt dat je dat doet, toch mama?’ Mama zegt: ‘Wat lief van jou 
Sophie. Ik denk wel dat je gelijk hebt. We zijn op aarde gekomen om onze liefde uit te mogen delen. Als 
je geld spaart voor kindjes die geen speelgoed hebben, geef je jouw geld weg en laat je Gods liefde zien. 
Mooi hoor, want het komt echt vanuit je hart.’ 
Dan maken Ollie en Sophie een plan. Ze krijgen elke week allebei 1 euro zakgeld. Van dat geld willen 
ze steeds 20 cent sparen voor kindjes die geen speelgoed kunnen kopen. Als ze dat heel lang doen dan 
hebben ze vanzelf een mooi bedrag. Verder gaan ze aan papa vragen of hij misschien nog klusjes weet die 
ze kunnen doen voor geld. Dan zucht Ollie en zegt: ‘Dat duurt best nog wel lang denk ik voordat we het 
geld bij elkaar hebben, ook omdat we ondertussen voor de kindjes zonder speelgoed willen sparen. Ik 
denk dat we wel 6 weken moet sparen.’ ‘Weet je wat we doen, Ollie,’ zegt Sophie, ‘We gaan samen bidden 
en vragen of God ons wil helpen om geduldig te zijn.’ Dan bidt Sophie hardop: ‘Lieve God, wilt u ons 
helpen om geduldig te wachten tot we genoeg geld hebben om onze bestuurbare auto en microfoon te 
kopen en wilt u ons ook helpen om te blijven sparen voor de arme kindjes, dank u wel God dat u zo veel 
van ons houdt, amen.’  Eerst gaan ze een mooie spaarpot met hartjes maken om het geld in te kunnen 
doen voor de kindjes zonder speelgoed. Als de spaarpot klaar is, lopen ze naar papa toe en vragen of ze 
de auto mogen wassen. Dat vindt papa een goed plan. Ze pakken beide een emmer met water en een 
spons. Dan gaan ze samen aan de slag. Ze proberen de auto heel mooi schoon te maken. Ze zijn alweer 
bijna klaar. Sophie is bezig aan de achterkant van de auto en Ollie is bezig met de koplampen. Ollie heeft 
stiekem een beker gehaald binnen. Dan sluipt Ollie heel zachtjes over de grond naar Sophie toe en vult 
het bekertje met water uit zijn emmer en als hij vlak achter Sophie staat giet hij het bekertje over Sophie 
haar hoofd. Hij moet heel hard lachen. Sophie schrikt, maar ze denkt wat Ollie kan, kan ik ook…. Ze haalt 
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woensdag 9 december

hard lachen. Sophie schrikt, maar ze denkt wat Ollie kan, kan ik ook…. Ze haalt snel ook een bekertje van 
binnen en gooit water terug. Zo hebben ze samen de grootste lol met een watergevecht, gelukkig is het 
mooi weer. Als zelfs hun onderbroek helemaal nat is en de emmer leeg is, lopen ze naar papa toe. Papa 
moet lachen: ‘Ik zie dat jullie niet alleen de auto hebben gewassen, maar ook elkaar, haha.’ Sophie en 
Ollie moeten ook lachen. Dan zegt papa: ‘Jullie hebben de auto heel mooi schoon gemaakt, kijk eens voor 
ieder 1 euro.’ Wow, daar zijn Ollie en Sophie erg blij mee.  
Na een aantal weken klusjes doen en wachten hebben ze eindelijk genoeg geld. Ook hebben ze samen 
3 euro gespaard voor de kindjes zonder speelgoed. Dat geld hebben ze in de spaarpot gedaan. Ze willen 
namelijk nog even door sparen voor de kindjes zonder speelgoed.Mama belooft dat ze zaterdag naar de 
speelgoedwinkel gaan. Als ze bij de speelgoedwinkel aan komen, loopt Ollie meteen naar de bestuurbare 
auto toe en Sophie direct naar de microfoon. Als ze bij de kassa gaan afrekenen leggen ze alle muntjes 
op de toonbank en ja…. ze hebben allebei genoeg geld gespaard. Als ze thuis zijn gaan ze er meteen mee 
spelen. Ze zijn allebei zo trots en blij met hun nieuwe speelgoed!!

S A M E N PRATEN 

- Waar heb jij wel eens voor gespaard?
- Waarvoor vind jij het lastig om geduld te hebben?
- Vraag jij God wel eens om hulp? Waarvoor?

S A M E N DO EN

Knutselen: spaarpot

Jullie gaan samen een spaarpot maken. Je kan deze voor jezelf maken, maar je kunt ook met elkaar geld 
sparen voor kindjes die niet veel speelgoed hebben. 

Benodigheden:
-  Bijlage 5
- schaar/lijm
- kleurpotloden

1. Kleur de spaarpot in, maak er bijvoorbeeld mooie figuurtjes op.
2. Knip het muntengleufje uit.
3. Knip de spaarpot langs de doorgetrokken lijnen uit en ook de losse onderdelen.
4. Vouw de spaarpot en de figuren op de stippellijn.
5. Plak de spaarpot op de plakstroken vast.
6. Plak de oortjes boven op het hoofd en de krulstaart aan de achterkant.
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Mozaiek Kids

Hij is de Verlosser,
Jaar op jaar beloofd, 
Jezus is de Redder
Voor wie in Zijn naam gelooft.
Hij is de Zoon van God.

Wees niet bang, Maria,
God komt heel dichtbij.
Wees niet bang Maria,
Het is wonderlijk en blij,
Hij is de Zoon van God                                                                                

donderdag 10 december

S A M E N LUISTEREN 

Luister samen het lied
https://youtu.be/6Uu_9Xyk8fk?list=RDBg5zzWj0_Oc

Wees niet bang Maria 
Jan Visser

Wees niet bang, Maria,
God zal met je zijn.
Wees niet bang, Maria,
Want je mag de moeder zijn
Van de Zoon van God…

Hij is de Messias
Koning van Sjaloom.
Net als ieder kindje
Komt Hij heel gewoon. 

S A M E N PRATEN

- Wat wordt bedoeld met ‘Koning van Sjaloom’?
- Maria schrok, ze was bang toen ze de engel voor het eerst zag. Waar ben jij soms bang voor?
- Wat doe je als je bang bent?

S A M E N DO EN 

Knutselen: Een Engel

Benodigheden:
- 2 papieren bordjes
- zilverkleurige verf of een andere kleur
- kwast
- schaar/lijm

1. Teken een driehoek op bord 1 en knip deze uit.
2. Teken een hoofd op bord 2 en knip deze uit 
(let er op dat het in verhouding blijft).
3. Schilder de zijkanten van bord 1.
4. Plak het lijf op de vleugels.
5. Plak het hoofd er bovenop.



vrijdag 11 december

S A M E N LE ZEN 

Lees het gedicht hieronder:

In verwachting
Marco van den Berg

Weet jij al wie er gaat komen?
Wie er in verwachting is?
’t Is Maria, Jezus moeder,
’t Licht Wie ons tot zegen is.

Weet jij dat Hij Licht komt brengen?
Licht waar Liefde echt in leeft,
Hij wil jou Zijn Liefde geven,
Hij wil graag dat jij ’t ook geeft.

S A M E N PRATEN

- Wat bedoelt de schrijver met dat ‘jouw licht schijnt’?
- Hoe schijnt jouw licht?
- Kun je een voorbeeld noemen voor wie jij een licht bent (geweest)?

S A M E N DO EN 

Kleurplaat
In Bijlage 6, achterin dit boekje, vind je een kleurplaat die past bij dit gedicht.
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Weet jij van het Licht vol Liefde?
Weet jij dat ook jouw licht schijnt?
Als jij deelt van Jezus Liefde,
Zorg jij dat ’t donker verdwijnt. 

Weet jij dat Jezus jou steeds ziet?
Hij zo blij wordt van jouw licht?
In jouw licht kan Hij ook stralen,
Schijn daarom in ieders gezicht.

Weet jij al wie er gaat komen?
Met Kerst vieren wij steeds weer,
Jezus kwam en zal weer komen,
Ja, het Licht en onze Heer!



ZATERDAG 12 december

S A M E N LE ZEN 

Bijbelverhaal: Engel Gabriël bij Jozef (Mattheüs 1: 18 -25 ) 

Jozef is boos, heel boos. En misschien ook wel een beetje bang. Hoe kan dat nou. Maria en Jozef zijn 
nog niet eens getrouwd en ze krijgen al een kindje. Hij schaamt zich en is bang wat alle mensen wel niet 
over hem zullen denken. Hij heeft bedacht om Maria weg te sturen, maar eigenlijk vindt hij dat zielig voor 
Maria. Dus besluit Jozef om het stilletjes te doen, zodat niemand weet wat er is gebeurd. Maar dan krijg 
Jozef een droom. Hij ziet een engel die zegt: ‘Jozef, nakomeling van David, luister. Je kunt met een gerust 
hart met Maria trouwen. Want het kindje dat jullie krijgen is van de Heilige Geest. Jullie zullen een zoon 
krijgen en je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden van al hun zonden. Heel lang geleden heeft 
God dit al gezegd tegen de profeet Jesaja die zei: Een jonge vrouw (die nog maagd is) zal zwanger worden. 
Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden. Immanuel betekent: God met ons.’ Dan 
wordt Jozef weer wakker. Hij is niet meer boos of bang. Nu weet hij precies wat er moet gebeuren en hij 
doet alles wat de engel tegen hem gezegd heeft. Hij trouwt met Maria en noemen hun kindje Jezus. 

S A M E N PRATEN

- Wat betekent de naam Immanuel?
- Hoe verscheen de engel aan Jozef?
- Bij hoeveel mensen is de engel nu op bezoek geweest?

S A M E N DO EN 

Schilderen

Benodigheden:
- papier/karton om op te schilderen
- kwasten
- verschillende kleuren verf 
- bakje water en (keuken)papier om kwast schoon te maken

Maak een mooi schilderij bij dit verhaal. Wat zie je voor je als je aan dit verhaal denkt? 
Schilder bijvoorbeeld de engel Gabriël of Jozef. 
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zondag 13 december

S A M E N KIJKEN

Kinderdienst Ollie en Sophie 

Ga naar www.ollieensophie.nl. Hier vind je de livestream naar de kinderdienst die bij zondag 6 december 
hoort. 

In deze kinderdienst gaan Ollie en Sophie het hebben over ‘in verwachting’ Verder houden we het nog 
even geheim…

S A M E N PRATEN

- Hoe zag jij er vroeger uit als baby? Zoek een foto
- Hoe zagen papa en  mama er uit als baby?
- Waarom kwam Jezus naar onze wereld volgens tante Betty?

S A M E N DO EN 

Op zoek naar foto’s van vroeger.

We zijn allemaal een baby geweest. Ga samen op zoek naar foto’s van vroeger. Hoe zag je eruit? Waarom 
hebben papa en mama jou eigenlijk deze naam gegeven? Wat betekent jou naam? Klets samen over toen 
jullie baby waren.
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maandag 14 december

S A M E N LE ZEN

Avonturen van Ollie en Sophie                                                                                   
Zorgen voor de baby

‘Het duurt nu niet zo heel lang meer volgens mij totdat tante Beppy een baby’tje krijgt. Ollie, denk je dat 
wij ook op mogen passen als de baby is geboren?’ vraagt Sophie. ‘Nou, nee dat denk ik niet,’ zegt Ollie. 
‘We weten niet eens hoe we een flesje melk moeten maken, hoe we een baby in bad moeten doen, hoe 
we een nieuwe luier om moeten doen en wat we moeten doen als de baby begint te huilen.’ ‘Nou ik denk 
dat ik dat echt wel kan hoor’ zegt Sophie. Ollie antwoordt: ‘Dat heb je toch nog nooit gedaan, hoe kun je 
dat nou weten.’ Sophie loopt weg, ze is een beetje boos op Ollie en teleurgesteld. Ze wil zo graag op de 
baby van tante Beppy passen. Dat lijkt haar echt geweldig, dan kan ze net doen of ze mama is, dat zou 
toch super tof zijn! Maar ja, Ollie heeft wel een beetje gelijk, want ze moet wel dingen kunnen anders gaat 
het misschien wel helemaal mis. Sophie gaat er eens over nadenken, ze gaat nu eerst lekker buiten spelen 
met haar vriendinnen.
De volgende dag, als Sophie wakker wordt heeft ze een plan. Ze gaat gewoon oefenen om een goede 
oppas te worden. Ze kan natuurlijk heel goed oefenen op haar pop Sophia! Ze heeft een flesje, ze heeft 
luiers, kleertjes en een badje. Ze pakt de pop Sophia en zet haar op bed. Ze pakt het flesje en doet net of 
ze deze vult met melk en warm maakt. Dan gaat ze ook op bed zitten. Ze neemt Sophia op haar schoot. 
Op het moment dat ze het flesje wil geven, komt Ollie binnen. ‘Hee Sophie, wat ben je aan het doen?’ 
vraagt Ollie. ‘Jij zei tegen mij dat ik nog helemaal niet voor een baby kan zorgen, omdat ik het nog nooit 
gedaan heb, dus daarom ga ik oefenen op Sophia.’ Sophie houdt Sophia omhoog: ‘Ik wil haar nu net een 
flesje gaan geven.’ Ollie kijkt toe: ‘Dat heb je best slim bedacht Sophie, mag ik anders mee doen? Ik zou 
stiekem ook wel op de baby van tante Beppy willen passen.’ ‘Tuurlijk dat is goed. Samen weten we meer 
dan alleen,’ zegt Sophie. Als Sophie de fles in Sophia’s mond wil doen zegt Ollie: ‘Heb je wel eerst gevoeld 
of de melk niet te warm is. Dat heb ik een mevrouw een keer zien doen. Dan doe je een druppeltje melk 
op je pols.’ Daar had Sophie niet aan gedacht. Ze voelt meteen of de melk goed is: ‘Perfect, je kunt nu 
lekker drinken.’ Dan gaan ze oefenen met de pop in bad doen. Ollie kleedt Sophia uit en Sophie doet 
water in het badje. Ook nu voelt ze weer goed of het water niet te warm is. Als Ollie klaar is doet Sophie 
Sophia in bad. Ze zingt het liedje erbij: ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ Ollie spettert een beetje en 
zegt dat Sophia daarom moet lachen. Als de baddertijd voorbij is doet Sophie haar een luier om. Dat 
gaat een paar keer mis. Het is toch wel moeilijker dan ze dacht, maar uiteindelijk zit de luier goed. Ollie 
doet de kleertjes aan bij Sophia. Als ze al even bezig zijn vraagt Ollie: ‘Zal ik beneden even drinken voor 
ons pakken ik heb wel dorst gekregen, jij ook?’ ‘Ja, dat is een goed plan, dan zal ik Sophia nog even 
een boekje voorlezen.’ Als Ollie weg is heeft Sophie ineens een plan. Een tijdje geleden toen ze de auto 
gingen wassen, maakte Ollie haar helemaal nat. Ze zal hem eens terugpakken. Ze gaat stiekem een neppe 
poepluier maken en laat Ollie die straks verschonen, haha. Daarvoor heeft ze ontbijtkoek nodig. Toevallig 
heeft ze er nog één in haar schooltas zitten. Ze maakt de ontbijtkoek nat en begint een beetje te kneden. 
Ze doet er nog een beetje water op. Ooooh het lijkt net echt! Ze doet de luier van Sophia los en stopt er 
snel de neppoep in. Ze is bijna klaar, ze hoopt dat Ollie nog niet binnenkomt. Net als ze met Sophia op 
schoot zit en een boekje aan het lezen is, komt Ollie binnen. Samen drinken ze nu eerst hun drinken op. 
Dan zegt Sophie ineens:  ‘Hee Ollie, ruik je dat ook, volgens mij heeft Sophia in haar broek gepoept. Ik heb 
al geoefend met een luier verschonen, probeer jij het nu?’ ‘Oh, oke,  ik hoop dat ik dat kan,’ zegt Ollie. Hij 
pakt Sophia op en legt haar op het bureau van Sophie. Hij doet het broekje naar beneden en maakt het 
rompertje los. Dan maakt hij de luier open: ‘He BAH, ze heeft volgens mij echt gepoept!’ Hij doet een stap 
achteruit en heeft het gevoel dat hij echt moet overgeven. Sophie moet heel hard lachen: ‘Hahahahaha. 
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maandag 14 december

Het is maar ontbijtkoek met water. Hahaha, dat was een goeie grap. Ruik maar eens?’ ‘Oh, haha,’ Ollie 
komt wat dichterbij, maar hij gaat niet ruiken, het idee vies. Dan verschoont Sophie maar de luier. Als 
Sophie klaar is, is Sophia weer helemaal schoon en moe. Ze legt Sophia in haar bedje en samen zingen ze 
nog een slaapliedje. ‘Sophie dat heb je echt goed gedaan, ik vind het echt knap van je,’ zegt Ollie. Sophie 
bloost: ‘Jij hebt mij ook goed geholpen. Volgens mij zijn wij een top oppassersteam! Nu wachten tot de 
baby wordt geboren en we een keer mogen oppassen!!!’

S A M E N PRATEN 

- Wat gaan Ollie en Sophie allemaal oefenen met de pop?
- Welke grap haalt Sophie met Ollie uit?
- Zou jij voor een baby’tje willen zorgen? Waarom?

S A M E N DO EN 

Kleurplaat
In bijlage 7 , achterin dit boekje, vind je een kleurplaat die past bij dit verhaal. 
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dinsdag 15 december

S A M E N KIJKEN

Filmpje Ollie en Sophie: koekjes bakken

Ga naar www.ollieensophie.nl. Hier vind je het filmpje wat hoort bij dinsdag 15 december.

S A M E N PRATEN

- Wie kwam er op visite toen Jezus werd geboren?
- Wie is er allemaal op visite geweest toen jij werd geboren? Vraag dat eens aan papa en mama?
- Wat vind jij leuk om te bakken?

S A M E N DO EN

Bakken: (Kerst)zandkoekjes
Ollie en Sophie gingen Kraamfeestkoekjes bakken. Wij gaan (Kerst)zandkoekjes bakken.

Nodig voor ongeveer 30 koekjes:
- 150 gram bloem
- 75 gram witte basterdsuiker
- Mespuntje zout
- Geraspte schil van 1 citroen
- 100 gram koude boter of margarine
- Klontje boter
- (Kerst)bakvormpjes
- Eventueel decoratie, zoals decoreerstiften of marsepein.

1. Zeef de bloem, de suiker en het zout in een kom.
2. Voeg er de citroenrasp aan toe.
3. Verdeel de boter met twee messen in zo klein mogelijke stukjes en voeg deze aan het bloemmengsel 
toe.
4. Kneed met een koude hand een samenhangende bal van het deeg. (Er mag geen lucht in zitten).
5. Pak de deegbal in folie en leg het 20 minuten in de koelkast.
6. Warm de oven voor op 150 – 170 ⁰ C.
7. Smeer de bakplaat in met het klontje boter.
8. Strooi wat bloem uit over de tafel of aanrecht. (waar je de koekjes gaat maken)
9. Rol het deeg uit tot ongeveer ½ cm dik.
10. Haal met (Kerst)bakvormpjes figuren uit het deeg.
11. Houd wat ruimte tussen de koekjes op de bakplaat.
12. Vraag of papa of mama de bakplaat in de oven doet.
13. Doe de koekjes 20 minuten in de oven. Bak de koekjes zandkleurig, maar niet bruin.
14. Laat de koekjes op de bakplaat af te koelen. Haal ze van de plaat af om verder af te koelen.
15. Als ze afgekoeld zijn, kun je ze eventueel mooi versieren.
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WOENSDAG 16 december
S A M E N Z INGEN

Zing en luister samen het lied
https://youtu.be/iFhqqUVr85Y?list=RDiFhqqUVr85Y

Jozef timmerman 
Elly en Rikkert

Ik ben Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Niet zo rijk en niet zo machtig
maar met handen sterk en krachtig.
Ik weet wat ik maken kan,
ik ben Jozef timmerman.

Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Daar word je niet minder van,
want god heeft met jou een plan.

En Maria is mijn vrouw,
waar ik superveel van hou.
Ik heb haar van god gekregen,
en dat zag ik als een zegen.
Maar ik hoorde toen al gauw,
dat zij moeder worden zou.
                                                                       

S A M E N PRATEN

- Wie is Jozef?
- Over welke Zoon hebben ze het?
- Waarom zeggen ze in het liedje dat Jozef ook zijn vader is?

S A M E N DO EN 

Knutselen: een kribbe

Jozef moest voor Jezus ook een kribbe maken. Wij gaan nu ook een kribbe maken.
De benodigdheden staan op bladzijde 2.

1. Lijm de stokjes in een kruis aan elkaar, zie de afbeelding.
2. Knip uit het bruine papier een driehoek. Plak deze achter de stokjes.
3. Knip van lichtbruin papier een rondje. 
Teken er een gezichtje op en plak deze achter de driehoek.
4. Plak het stro ook achter de driehoek.
5. Maak een touwtje tussen de lollystokjes.
6. Nu kan je de kribbe in de kerstboom hangen.
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Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Daar word je niet minder van,
want god heeft met jou een plan.

Ik ben jozef timmerman,
ik doe alles wat ik kan.
Ik zal werken zonder klagen,
en ons kind op handen dragen.
Hij wordt een bijzonder man,
Zoon van God de grote vader en van Jozef 
timmerman.

Jozef timmerman…
Hij wordt een bijzonder man,
Zoon van God de grote vader en van Jozef 
timmerman.



Donderdag 17 december

S A M E N LE ZEN

Avonturen van Ollie en Sophie
Delen is leuk?!

Het duurt niet lang meer of de baby van tante Beppy wordt geboren. Ze wordt echt al heel dik. Ollie en 
Sophie willen heel graag een cadeautje kopen voor de baby, maar ze vinden het wel lastig dat ze niet 
weten of het een jongetje of een meisje wordt. Ollie dacht al aan een grote politieauto en Sophie aan 
een kleine pop. Maar ja, is een politieauto wel leuk voor een meisje? En een kleine pop voor een jongen?  
Daarnaast is er nog een probleem. Ze willen graag iets van hun eigen geld kopen, maar Ollie kijkt eens 
in zijn spaarpot en ze hebben niet zoveel geld meer. Dit komt omdat ze een bestuurbare auto en een 
microfoon hebben gekocht. Ze lopen naar de keuken toe, waar mama bezig is. ‘Mam,’ zegt Sophie. ‘We 
hebben een probleem. We willen graag iets kopen voor de baby van tante Beppy, maar we weten niet 
zo goed wat. We weten namelijk niet of het een jongetje of een meisje wordt. En er is nog een probleem, 
want we hebben ook niet zoveel geld om iets leuks te kunnen kopen.’ ‘Ik heb denk ik wel een idee,’ 
zegt mama. ‘Er is denk ik wel genoeg speelgoed wat voor zowel een jongetje als een meisje leuk is, 
bijvoorbeeld een puzzel of een boek. En ik denk dat het veel leuker is dat jullie iets van jezelf weggeven. 
Geef de baby iets waarmee je zelf niet meer speelt en misschien hebben we zelfs op zolder nog wel baby 
speelgoed liggen van vroeger toen jullie klein waren.’ Ollie en Sophie zijn niet direct blij. Ollie zegt: ‘Ja 
maar ik wil eigenlijk niet iets van mijn speelgoed geven. Ik vind al mijn speelgoed nog wel leuk. Stel dat ik 
er ineens mee wil spelen en dan heb ik het niet meer.’ Ook Sophie vindt het lastig. Mama gaat verder: ‘Ik 
snap dat jullie dit niet heel makkelijk vinden, maar jullie hebben zoveel speelgoed, dat ik zeker weet dat 
je vast wel iets kan missen. En weet je wat zo leuk is..Als jij iets van jezelf aan een ander geeft, maak je de 
ander heel erg blij!  
De Here Jezus gaf het voorbeeld over delen toen Hij hier op aarde was. Hij deelde bijvoorbeeld het brood 
en de vis met heel veel mensen die trek hadden. God vindt het fijn als we spullen met andere mensen 
delen, omdat je hiermee liefde laat zien. Als je een ander gelukkig kan maken met jouw speelgoed, 
dan word je daar toch alleen maar blij van.’ Je ziet Ollie en Sophie denken. Dan zegt Sophie: ‘Ik denk 
dat je gelijk hebt mama. Laten we gewoon eens kijken Ollie, of we speelgoed kunnen vinden wat voor 
de baby leuk is waar wij helemaal niet meer mee spelen. ‘Oké,’ zegt Ollie. ‘Mogen we dan naar zolder, 
mama?’ Dat vindt mama goed en samen verdwijnen ze naar de zolder. Op zolder vinden ze een doos vol 
met speelgoed van toen ze een baby waren. Ze zien nog een oude rammelaar, een leuk prentenboek, 
stapelblokken en een hele zachte teddybeer. ‘Oh wat is dit leuk!’ zegt Sophie. Ze moet alles even aanraken 
en ruiken. Ook Ollie speurt in de doos met oude babyspullen: ‘Dit is best wel cool, ja!’ Ze zien best wel 
leuk speelgoed voor een baby, maar nu ze het zelf zien vinden ze het ook weer erg leuk. Dan denken ze 
weer aan wat mama zei: ‘God wordt blij als je deelt en als je iemand anders gelukkig maakt, dan word 
je er zelf ook blij.’ Dan hebben ze allebei iets gevonden wat ze aan de baby willen geven. Ollie heeft een 
leuk prentenboek vol met grapjes over een mol. Sophie kiest voor de rammelaar, die vindt ze zo schattig. 
Samen lopen ze weer de trap af. ‘Ik ga ook nog even op mijn kamer kijken, misschien zie ik daar ook nog 
wel iets leuks,’ zegt Sophie. Ze vindt het ineens toch wel heel leuk om iets waar ze zelf mee heeft gespeeld 
aan de baby te geven. Na even zoeken vindt ze in haar kamer een mooie puzzel van de boerderij. Dat is 
nu nog te moeilijk, maar tante Beppy kan het vast wel bewaren voor de baby. Ook Ollie is nog even op zijn 
kamer aan het kijken. Dan ziet hij een klein balletje liggen. Die is wel heel leuk en ik speel er ook nog heel 
soms mee. Maar ja ik heb denk ik wel 5 ballen. Dus ik heb ballen genoeg, denkt Ollie. Uiteindelijk besluit 
Ollie om toch het balletje aan de baby te geven, want een bal is toch super leuk om mee te rollen.
Ze laten aan mama zien wat ze hebben uitgezocht.
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Donderdag 17 december

‘Dat hebben jullie goed gedaan, Ollie en Sophie. ’Ik denk dat de baby dat heel leuk zal vinden,’ zegt mam. 
Als ze aan het inpakken zijn, zegt Sophie: ‘Ik vind het lastig, maar ik word er nu ook echt heel blij van en 
jij Ollie?’ Ollie zegt: ‘Ja, ik vind het wel gaaf dat de baby straks met mijn speelgoed aan het spelen is.’ Als 
de cadeautjes zijn ingepakt maken ze er nog een leuke tekening bij. Nu is het wachten tot de baby wordt 
geboren.

S A M E N PRATEN

- Waarom vinden Ollie en Sophie het lastig om iets van zichzelf weg te geven?
- Vind jij het lastig om iets van jezelf weg te geven? Waarom?
- Welk gevoel krijg je als je iets deelt met een ander?

S A M E N DO EN

Delen met anderen

Heb jij veel speelgoed? Heb je misschien speelgoed of iets anders waar je niet heel veel meer mee doet? 
Hoe leuk zou het zijn om dit weg te geven aan iemand er heel blij van wordt. 

Geef deze week iets van jezelf weg. Bedenk iemand die erg blij wordt van jouw speelgoed.
Misschien is het lastig, maar het geeft ook een mooi gevoel!
Veel succes en plezier! 
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VRIJDAG 18 december

S A M E N LE ZEN

Bijbelverhaal geboorte Johannes (Lucas 1: 57 – 80)

Na een aantal maanden is het zover. Zacharias en Elisabeth hebben er erg lang op moeten wachten, 
maar krijgen een zoon. Wanneer de familie en vrienden het nieuws horen zijn ze heel erg blij! ‘Wat is 
God goed voor jullie,’ zeggen ze. Een week nadat het kindje geboren is, krijgt het een naam. De mensen 
die erbij zijn willen hem Zacharias noemen, want dat is de naam van zijn vader. Maar Elisabeth zegt: 
‘Nee, hij moet Johannes heten. Dit heeft de engel tegen ons gezegd. ’Alle mensen kijken heel verbaasd. 
‘Johannes? Niemand in jullie familie heet Johannes. Hoe kunnen jullie dat nou doen?’ Dan kijkt iedereen 
naar Zacharias: ‘Wat vind jij hiervan, Zacharias?’ Zacharias kan nog steeds niet praten dus hij pakt een 
schrijfblokje en schrijft: Het kindje heet Johannes. Iedereen is verbaasd. Dan ineens kan Zacharias weer 
praten. Wat is hij blij! Hij dankt God voor alles wat Hij voor hun heeft gedaan. Veel mensen vinden het een 
wonderlijk verhaal. Ze vertellen aan elkaar wat er gebeurd is zodat heel veel mensen weten dat Johannes 
geboren is. Het moet wel een heel bijzonder kindje zijn. Ze weten zeker dat God een bijzonder plan met 
hem heeft. Dan komt de Heilige Geest in Zacharias en zegt: ‘Alle eer aan God. Hij heeft ons een redder 
gegeven. Johannes, hij zal de weg klaarmaken zodat Jezus kan komen. Hij zal mensen vertellen dat ze 
gered kunnen worden en dat God zoveel van ons houdt dat hij de dingen die wij fout hebben gedaan, wil 
vergeven.

S A M E N PRATEN

- Hoe dachten de mensen dat het kindje zou gaan heten en waarom?
- Wat kon Zacharias weer nadat hij gezegd had dat het kindje Johannes zal heten?
- Voor wie maakt Johannes de weg klaar?

S A M E N DO EN 

Kleurplaat

In bijlage 8 achterin dit boekje, vind je een kleurplaat die past bij dit Bijbelverhaal.
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zaterdag 19 december

S A M E N Z INGEN

Zing en luister samen het lied: 
https://youtu.be/1NNZJqFC9PY

Mijn kleine lichtje schijnt

mijn kleine lichtje schijnt, hij schijnt overal
mijn kleine lichtje schijnt, hij schijnt overal
mijn kleine lichtje schijnt, hij schijnt overal
overal, overal, overal!

‘k laat hem niet verstoppen, nee! hij schijnt overal
‘k laat hem niet verstoppen, nee! hij schijnt overal
‘k laat hem niet verstoppen, nee! hij schijnt overal
overal, overal, overal!

S A M E N PRATEN

- Hoe en waar schijnt jouw lichtje?
- Wat bedoelen ze met ‘De boze blaast hem niet uit’?
- Bid samen om te vragen of God je wilt helpen om een lichtje te zijn voor anderen.

S A M E N DO EN 

2 spelletjes met de zaklamp

Wij mogen een lichtje zijn voor de mensen om ons hebben. Een zaklamp geeft ook licht. Hieronder 2 
spelletjes die je kunt doen:

1. Ik zie wat jij niet ziet…..
Doe alle lampen uit en geef iedereen die mee doet een zaklamp. Heb je er niet zoveel? Dan kun je samen 
doen met de zaklampen. Dit spel speel je hetzelfde als in het licht, maar nu speel je het spel in het donker.

2. Zorg dat het donker is. Ga als een kring om iemand heen staan, zo ver mogelijk uit elkaar in de kamer. 
Iemand in het midden heeft een muntje en gooit deze op de grond. Als deze persoon ‘ja,’ zegt mag 
iedereen zijn zaklamp aan doen en het muntje zoeken. Zodra iemand de munt heeft gevonden, mag die 
in het midden staan en het muntje gooien.
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de boze blaast hem (blaas) niet uit, hij schijnt overal
de boze blaast hem (blaas) niet uit, hij schijnt overal
de boze blaast hem (blaas) niet uit, hij schijnt overal
overal, overal, overal!

Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt, hij schijnt overal
Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt, hij schijnt overal
Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt, hij schijnt overal
overal, overal, overal!



ZONDAG 20 december

S A M E N KIJKEN 

Kinderdienst Ollie en Sophie 

Ga naar www.olieensophie.nl. Hier vind je de kinderdienst die bij zondag 20 december hoort. 

In deze kinderdienst gaan Ollie en Sophie het hebben over ‘Jezus is een licht, die altijd schijnt’ Verder 
houden we het nog even geheim…

S A M E N PRATEN 

- Waarom vieren we dat Jezus is geboren?
- Kun je een voorbeeld geven waarin je een lichtje was voor iemand anders?
- Voor wie kun je komende week een lichtje zijn? Wie kan wel een lichtje gebruiken?

S A M E N DO EN 

Knutselen: kaart maken

Je kunt ook een lichtje zijn door aan iemand te laten weten dat je aan hem/haar denkt. Dat kan al door 
een kaartje te sturen. Maak een mooie kerstkaart. Je kunt een kaart zelf maken door mooi te tekenen en 
te versieren. In bijlage 9 vind je ook voorbeelden van kaarten die je mooi kunt uitknippen, inkleuren en 
versieren.

Je kunt met deze kaart iemand blij maken. Laat je licht maar schijnen!
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MAANDAG 21 december

S A M E N LE ZEN 

Avonturen van Ollie en Sophie
Complimenten uitdelen…

Het is zaterdag en het is mooi weer buiten. De baby van tante Beppy is afgelopen week eindelijk geboren 
en het is een jongetje, zijn naam is: Joshua. Hij is zo schattig. Ze mochten van tante meteen op bezoek 
komen. Tante vond de cadeautjes die ze hebben gegeven echt heel mooi. Ze was er echt heel blij mee, 
nu is het hopen dat Joshua het ook mooi vindt als hij straks wat groter is. Helaas mogen Ollie en Sophie 
vandaag niet nog een keer op bezoek komen, want er zijn nog meer mensen die Joshua willen zien. Dus 
weten Ollie en Sophie niet zo goed wat ze nu kunnen doen. Ze gaan naast elkaar op de bank zitten en 
lezen samen uit een prentenboek waarbij ze een verhaal lezen over Jezus. ‘Wat is Jezus toch lief. Hij praat 
zo lief over andere mensen. Je ziet ook dat andere mensen dat ook fijn vinden om te horen,’ zegt Sophie. 
Als het boekje uit is heeft Sophie ineens een idee: ‘Zullen we briefjes maken waar we lieve woorden 
opschrijven. Misschien kunnen we er op de achterkant een leuk tekeningetje bij maken. Als we dan klaar 
zijn, gaan we in de buurt de briefjes uitdelen!’ ‘Ja, dat is een goed idee!’ zegt Ollie. Ze pakken meteen 
papiertjes en vouwen deze een paar keer dubbel. Ze knippen de briefjes uit en schrijven er allemaal lieve 
woordjes op zoals: Je bent lief, je bent kostbaar en God houdt van jou! Op de achterkant maken ze er een 
mooie tekening bij. Sophie maakt steeds hartjes voor op de achterkant en Ollie maakt mooie slingers. Hij 
vindt het een feest dat God zoveel van ons houdt.
Als ze klaar zijn trekken ze hun jas aan en gaan naar buiten. Op het moment dat ze naar buiten gaan 
komen ze de buurman tegen. Ze geven hem meteen een briefje. De buurman leest wat er op het briefje 
staat: ‘je bent lief’. Hij krijgt een grote glimlach op zijn gezicht en zegt: ‘Dankjulliewel, dat vind ik echt heel 
lief!’ Ollie en Sophie worden er een beetje verlegen van. Dan lopen ze weer verder. Ze lopen richting de 
speeltuin. Dan ineens zien ze een oma met haar hondje lopen. Ollie loopt naar de oma toe en zegt: ‘Hallo, 
we willen u graag een briefje geven. Daar hebben we iets opgeschreven en iets op gekleurd.’ De oma 
pakt het briefje van Ollie aan en leest hardop voor: ‘God houdt van jou! Wat lief van jullie zeg. Ik vind het 
bijzonder dat ik dit briefje van jullie krijg. Ik voel me vaak alleen. Ik heb alleen mijn hondje en verder krijg 
ik niet vaak bezoek. Door dit briefje weer ik dat God mij niet vergeet!  ‘Ja,’ zegt Ollie, want Hij wil altijd bij 
u zijn en u kunt altijd met Hem praten. U mag echt alles tegen Hem zeggen, dat hebben we geleerd bij 
de kinderdienst.’ Oma is er stil van: ‘Dat klinkt wel echt heel mooi!  ‘En weet u,’ gaat Sophie verder, ‘God 
houdt van iedereen.’ ‘Wat mooi kinderen dat jullie dit allemaal weten. Ik moet nu snel weer verder lopen, 
want volgens mij moet mijn hondje poepen.’ ‘Oké, doei!! Enne wij willen ook wel een keer bij u op bezoek 
komen,’ zegt Ollie nog snel. De oma antwoordt: ‘Dat zou ik heel leuk vinden, nou doei!’ Ollie en Sophie 
zijn helemaal blij. Ze hebben deze oma echt blij gemaakt. Ze komen daarna nog een paar verschillende 
mensen tegen en ook hen geven ze een briefje. Iedereen vindt het briefje erg mooi en is er erg blij mee. Als 
alle briefjes op zijn lopen ze weer richting huis. Ollie bedenkt ineens dat hij nog de nepspin in zijn jaszak 
heeft zitten. Hij heeft meteen een plannetje. ‘Sophie ik ren vast een beetje vooruit, want ik moet plassen,’ 
zegt hij terwijl hij al vooruit loopt. Als hij bij de voordeur van het huis is, plakt hij de spin vlak bij de 
deurbel. Ollie loopt naar binnen en wacht tot Sophie komt. Hij hoort dat Sophie aan komt lopen en dan 
hoort hij ineens een harde gil. Ollie kan niet meer stoppen met lachen, zo grappig vindt hij het. Hij doet 
de deur open voor Sophie en die is helemaal rood. Als Sophie het gezicht van Ollie ziet, weet ze ineens 
dat het een nepspin is: ‘Ik ben er weer ingetrapt, net als die keer dat je die spin in mijn schoen deed. De 
volgende keer trap ik er niet meer in.’ ‘Hahaha, we zullen zien…’ lacht Ollie. Binnen nemen ze lekker een 
kop warme chocolademelk met een lekker kerstkoekje.
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MAANDAG 21 december

S A M E N PRATEN 

- Wat vindt oma ervan om een compliment te krijgen?
- Kun jij complimenten bedenken?
- Geef elkaar een compliment. 

S A M E N DO EN 

Complimenten geven

Maak net als Ollie en Sophie ook briefjes met daarop complimenten. Bedenk aan wie je complimenten 
kan geven. Ga op pad en deel de complimenten uit!
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DINDSDAG 22 december

S A M E N Z INGEN

Zing en luister samen naar: 
https://youtu.be/7vBNsoqeSLs?list=PLmUUs9U2cO3mEnL4dnXir2lhD5GCT8dM3

 ‘Als je veel van iemand houdt’
Elly en Rikkert 

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

S A M E N PRATEN 

- Wat is het grootste geschenk dat jij kan geven?
- Leg jij jouw leven in Gods hand, hoe doe je dat?
- Dank God samen voor Jezus als geschenk voor ons.

S A M E N DO EN 

Knutselen: een ster

De wijzen volgden de ster en toen kwamen ze bij baby Jezus uit. 
We gaan een ster knutselen die je ook kunt ophangen in de boom.

Benodigheden:
- 5 ijslollystokjes  
- lijm
- verf     
- kwasten                                      
- eventueel decoratie  
- touw

1. Lijm de stokjes aan elkaar vast zodat je een ster krijgt, zie ook de afbeelding.
2. Verf de ster in de kleuren die jij mooi vindt. Laat het drogen.
3. Versier eventueel de ster.
4. Maak een touwtje vast aan de ster en nu kun je deze ophangen in de Kerstboom.
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Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet                                                                            

Als je veel van iemand houdt
Geef je ‘t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet



woensdag 23 december

S A M E N KIJKEN

Filmpje Ollie en Sophie: versieren voor de Kerst

Ga naar www.ollieensophie.nl. Hier vind je het filmpje wat hoort bij woensdag 23 december. 

S A M E N PRATEN 

- Hoe maken jullie het huis in kerststijl?
- Waar gaat het om met Kerst?
- Wat doen jullie met de Kerst?

S A M E N DO EN 

Knutsel/spel: we gaan samen een dominospel maken

Benodigheden:

- 2 A4tjes (het papier moet niet doorschijnend zijn)
- kleurpotloden/stiften

1. Vouw de A4jtes zo dat je 8 vakjes krijgt. In totaal heb je nu 16 vakjes
2. Bedenk een tekening dat bij Kerst hoort en teken dit 2 keer hetzelfde in 2 vakjes. Bijvoorbeeld: ster, 3. 
kerstboom, kribbe, stal, kerstbal, Maria, engel, koe, schaap en kaars
3. Knip de vakjes uit.
4. Leg ze door elkaar en andersom op de tafel.
5. Nu heb je een domino, spelen maar!
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DONDERDAG 24 december

S A M E N LE ZEN

Bijbelverhaal: Op weg naar Bethlehem (Lucas 2: 1 - 5)  

Keizer Augustus is de baas over het Romeinse rijk. Augustus is een heel belangrijke keizer. Hij regeert 
over heel veel landen en over heel veel mensen. Hoeveel mensen? Dat wil hij eigenlijk wel eens weten. 
Daarom heeft hij een plan bedacht. Iedereen moet geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan 
komt. Jozef hoort het bevel van de koning, zij zullen op reis moeten. Jozef en Maria moeten op reis 
naar Bethlehem. Jozef komt uit de familie van David en David komt uit Bethlehem. Maar dat is wel 100 
kilometer ver. Daar doe je met de auto meer dan een uur over, maar ja dat hadden ze vroeger niet. Jozef 
en Maria hebben helemaal geen auto. Ze moeten alles lopend doen. Voor Maria zou het een zware reis 
worden, want haar buik is al best dik geworden. Ze hebben wel een ezel dus kan Maria op de ezel zitten 
en Jozef loopt er naast. De baby moet bijna geboren worden. Maria is snel moe, ook deze reis maakt haar 
erg moe. Misschien is ze ook wel een beetje bang. Het is ook zo ver weg van huis. Als Jozef en Maria na 
die hele lange reis eindelijk in Bethlehem aankomen gaan ze op zoek naar een herberg. Dat is een soort 
hotel. Ze kloppen bij de eerste herberg aan en vragen: ‘Kunnen wij hier slapen vannacht?’ ‘Nee,’ zei de 
herbergier. ‘Alle bedden zijn bezet.’ Zo gaan ze alle herbergen langs die ze maar kunnen vinden, maar 
er is nergens meer plek. Tot ze bij en herberg aankloppen en vragen of ze er kunnen slapen. Weer zei de 
herbergier: nee, ik heb geen plek. Teleurgesteld willen Jozef en Maria weer verder gaan. Ze zijn zo moe 
en uitgeput. Ze kunnen niet meer. Dan zegt de herbergier ineens: ‘Ik heb nog wel een plekje in de stal hier 
achter.’ ‘Dank u wel! zeggen Jozef en Maria opgelucht. Wat zijn ze blij. Als ze bij de stal aankomen is het 
wel wat anders dan waar ze op gehoopt hadden. Ze zitten op wat hooi en het is erg koud in de stal. Het 
kindje kan nu elk moment geboren worden. 

S A M E N PRATEN 

- Weet je wat een herberg is?
- Hoelang denk je dat Jozef en Maria er over gedaan hebben om van Nazareth naar Bethlehem te reizen?
- Waarom zaten de herbergen allemaal vol denk je?

S A M E N DO EN 

Probeer samen met hulp van papa of mama de kruiswoord puzzel in bijlage 10 op te lossen.

Mozaiek Kids
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bijlage 3.1
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