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VOORDAT 

JE BEGINT 
De dagteksten uit dit boek zijn geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf ongeveer 
5 jaar. Ontdek in de decembermaand wie Jezus is, wat de Bijbel over Hem zegt en 
welke woorden je mag geloven. □it dagboek is geschreven voor kinderen die al 
geloven maar oak kinderen die nag niet in Jezus geloven, kunnen er veel van leren. 
We hebben het allemaal nodig om bemoedigd te warden om te blijven of te gaan 
geloven dat het verhaal over Jezus de waarheid is. 

Ga als gezin ontspannen om met dit dagboek en bid dat God jullie zal leiden en 
bemoedigen door zijn heilige Geest. Probeer de vaart er een beetje in te houden 
zodat je de aandacht vast kunt houden, maar geef je kind(eren) oak voldoende 
ruimte voor eigen vragen en gespreksstof. 

ADVENT 
Advent of 'adventus' in het Latijn, betekent: komst. De vier zondagen voor het 
kerstfeest vieren we de adventtijd, waarin christenen uitkijken naar de komst 
van Jezus, zijn geboorte op aarde. leder jaar begint die tijd op een andere datum, 
tussen 25 november en 1 december. Zoek de data van de adventzondagen op en 
plak een memobriefje in dit boek bij die zondagen. Achter in het boek is een extra 
tekst toegevoegd voor de eerste advent, als die in november valt. 

DE DAGELIJKSE OPBOUW 
Elke dag heeft vier onderdelen: Ontdek de Bijbel, Wat j e  moet weten, Samen 
onderzoeken, en Gebed, gevolgd door een geweldige uitspraak over J e z u s  i s  ... 
en het onderdeel Doen we! om met het gezin te doen of waar de kinderen mee aan 
de slag kunnen. 
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ONTDEK DE BIJBEL 
± 4 minuten 
Lees het bijbelgedeelte met elkaar uit een voor je kind(erenl begrijpelijke bijbel-
vertaling, bijvoorbeeld de Samenleesbijbel. (Deze vertaling is gebruikt als 
basis voor dit dagboek.l De waargebeurde verhalen uit de Bijbel warden met 
elkaar verbonden om te laten zien dat het Gods plan was om Jezus naar de aarde 
te sturen. 

Je zult zijn grate plan gaan ontdekken in de rode draad van de 
dagteksten: 
> Het plan van God om Jezus naar de aarde te sturen, began in de tuin van Eden. 
> Satan (de duivell werd in de tuin als een slang voorgesteld. Adam en Eva 

luisterden naar de leugens van de slang. Hun zonde maakte a lies kapot in 
Gods perfecte wereld. 

> In plaats van naar God toe te gaan, verstoppen we ans soms voor Hem, 
net als Adam en Eva. 

> God houdt meer van ans dan we zelf weten. Hij beloofde om zijn Zoon, 
Jezus, te sturen om de slang te vermorzelen en het kwaad te overwinnen. 

> Gods plan was dat Jezus uit de familielijn van Abraham. Isaak, Jakob, 
Ruth en David zou komen. 

> De slang vertelt steeds leugens, maar Jezus vertelt altijd de waarheid.
> Jezus leefde en stierf voor ans om ans vrij te maken van de leugens van de 

slang zodat we bij God onze Vader kunnen komen. 
> ledereen die de liefde en genade van Jezus aanvaardt, is Gods kind en zal 

voor altijd met Hem leven. 
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WAT JE MOET WETEN 
± 3 minuten 
ledere dag zullen er drie dingen uitgelicht warden: het plan van God met Jezus, 

' de leugens van de slang, en de waarheid van Jezus. Probeer de vragen van je 
kind(eren) te beantwoorden, eventueel kan de kinderleiding uit de kerk hierbij 
aanvullen. Zorg dat je kind(erenl oak zelf in de (kinder)bijbel kan lezen of kijken 
om nag meer van de verhalen te ontdekken. 

<I SAMEN ONDERZOEKEN 
± 5 minuten 
Er wordt steeds een aantal vragen gesteld die bedoeld zijn om door te praten 
over wat de Bijbel ans leert en hoe we dat praktisch kunnen maken in ans leven. 
Kies die vraag of vragen uit die interessant zijn voor jouw kind(eren) of bedenk 
zelf een vraag die toepasselijk is. 

De vragen voor jongere kinderen kun je herkennen aan dit teken 

Bedenk hoe je het gesprek op gang kunt brengen. Vraag aan God om je te helpen 
zelf oak eerlijk te zijn in je antwoorden, zodat je kind(erenl daarvan kan leren. 
Bid dat jullie respect en aandacht voor elkaar zullen hebben in de gesprekken. 
Als je gezin eerlijk op het Woord van God en op de heilige Geest reageert, 
zul je samen van de waarheid van Jezus gaan houden. 

O G E B E D  
± 3 minuten 
Er wordt een kart gebed gegeven als antwoord op wat God je laat zien over zichzelf, 
over Jezus en over jou/jullie. Het is oak een uitnodiging om in je eigen woorden te 
bidden tot God. 
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JEZUSIS-
Deze 'Jezus is .. .' uitspraken zullen je gezin eraan herinneren dat kerstfeest om 
Jezus gaat. Via www.ibb.nu kun je deze uitspraken downloaden en uitprinten. 
De stroken kunnen losgesneden of -geknipt warden, plak er ringen van die je 
als een slinger (ketting) aan elkaar schakelt. Hang de slinger ergens op als 
kerstversiering. 

9 o o E N W E I
Elke dag wordt er een suggestie gegeven om iets te doen of te maken, de ene 
keer gericht op het hele gezin, een andere keer meer gericht op je kind(erenl. 
Sams kun je hiervoor materiaal downloaden van www.ibb.nu of je kunt voor-
beelden zoeken op internet. 
Als de dagelijkse tijd het niet toelaat om de activiteiten te doen, kun je oak een 
(aantall activiteiHenl bewaren om in het weekend of in de kerstvakantie te doen! 

TIPS VOOR SUCCES 
Houd het kart. Wees eerlijk en echt. Geef elkaar de voile aandacht. 
Bouw elkaar op in het geloof! 
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EEN PAAR 

VEELGEBRUIKTE 

IIJIElSE WOORDEN 
AMEN 
□it Hebreeuwse woord betekent 'ik ben het ermee eens'. Door 'amen' te zeggen,
wil je deel zijn van het gebed van iemand anders. 

BIJBEL/WOORD VAN GOD 
Dok al is de Bijbel door zo'n 40 verschillende mensen geschreven, God zorgde 
ervoor door zijn heilige Geest dat zij precies opschreven wat Hij wilde dater in 
zijn Woord kwam. God praat met ans door de verhalen en woorden uit de Bijbel. 
Wat Hij in de Bijbel zegt is altijd waar. 

KERSTFEEST 
We weten niet precies wanneer Jezus geboren is, maar vroeger hebben mensen 
ervoor gekozen om op 25 december het kerstfeest te vieren. Waarschijnlijk was 
zijn echte geboorte ergens eind september of begin oktober en niet in het jaar 0, 
maar ongeveer 4 - 7  jaar daarvoor. 

VERVULD/UITGEKOMEN 
Als God doet wat Hij belooft, dan zeggen we dat Hij zijn belofte heeft vervuld - zijn 
woorden zijn uitgekomen. Toen Jezus op de eerste kerstdag geboren werd, vervulde 
Hij heel veel beloftes van God. Hij had die beloftes gedaan lang voordat Jezus werd 
geboren. Je kunt ze lezen in het Dude Testament van de Bijbel. 

ISRA!L / ISRA!LIETEN I GODS VOLK 
God beloofde Abraham dat zijn familie heel groat zou warden. Als je zou proberen 
om ze te tellen zou dit hetzelfde zijn als het tellen van alle sterren. Dngelooflijk veel 
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dus! De familie van Abraham was het volk van God, we noemen ze oak wel de 
lsraelieten of het volk Israel. God beloofde dat de Koning die redding zou brengen 
uit deze familie zou komen. 

GENADE 
Genade betekent: onverdiende goedheid. God behandelt ans niet op de manier 
die we verdienen. De mensen verdienen het om gestraft te warden omdat ze 
verkeerde dingen doen en niet leven zoals God het wil. Maar God geeft ans 
genade. HU vergeeft onze zonden als we Hem daar om vragen. HU is oneindig 
goed voor ans. 

MESSIAS I CHRISTUS 
'Messias' is een Hebreeuws woord. Het Griekse woord is: 'Christus.' Allebei betekenen 
ze 'de gezalfde.' Als iemand koning werd, werd hij gezalfd met □lie. De namen Messias 
en Christus vertellen ans dat Jezus de Koning is die door God gekozen is. 

SLANG 
In de tuin van Eden werd Satan - dat is de duivel, de tegenstander van God - gezien 
als een slang. De slang kon spreken, dat was de stem van Gods tegenstander. 
Dnze eigen gedachten lijken soms op een fluisterende slang, die zegt dat het niet 
zo erg is om een keertje te liegen. Of om iets anders te doen waarvan je weet dat 
het nooit de bedoeling van God kan zijn. 

ZONDE / ZONDIG 
Zonde is: je doel missen omdat je doet wat je zelf wilt en niet wat God wil. Oat is 
wat Adam en Eva deden. In ans hart geloven we de leugens van de slang soms meer 
dan dat we in God geloven. Jezus is gekomen om ans te redden van de zonde - om 
de kop van de slang te vermorzelen. 

HET KRUIS 
De vijanden van Jezus hebben Hem gedood door Hem aan het kruis te spijkeren 
en Hem daar te laten sterven. Maar dit was al het plan van God, dat Jezus zou 
sterven. Toen Jezus aan het kruis stierf, nam HU vrijwillig alle straf voor onze 
zonden op zich, zodat iedereen die in Jezus gelooft vergeving mag krijgen. 
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GODS PLAN: 

KERSTFEEST 

G ONTDEK DE BIJBEL 
Lees Genesis 3, vers 1-5,14,15 waarbij je wat luistervragen kunt 
stellen. 

> Welke leugen vertelde de slang aan Adam en Eva? (vers 4 en 5) 
> Wat zei God tegen de slang? (vers 14,15) 

0 WAT JE MOET WETEN 
Gods plan voor het eerste kerstfeest began toen Hij een prachtige tuin maakte voor 
Adam en Eva om in te wonen. Hij praatte met hen zoals je met je beste vrienden 
praat. God hield zoveel van hen dat Hij hun waarschuwde om de vrucht van een 
boom niet te eten. Zij zouden sterven als zij die vrucht zouden eten. 

Maar een slang in de tuin (en dat was Satan) vertelde hun dat ze niet konden 
vertrouwen op wat God zei. Was dat de waarheid? Nee! God vertelt altijd de waar-
heid! Jammer genoeg luisterden Adam en Eva naar de slang en zij aten van de 
vrucht. God wilde met hen praten, maar ze hadden zich verstopt. Wat zo mooi 
begonnen was, ging kapot en God stuurde hen weg uit de tuin. 

T□ch hield Hij veel van Adam en Eva, veel meer dan dat zij beseften. Hun zonde 
maakte a lies kapot. Maar God deed de beste belofte die er □□it is gedaan! 
God beloofde dat Hij iemand zou sturen die de slang zou vermorzelen 
en het kwaad zou overwinnen. Die persoon is Jezus. 
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SAMEN ONDERZOEKEN 
Kies een of meer vragen uit om met je kind over door te praten. 

> Wat leeft er in de harten van veel mensen sinds Adam en Eva de slang
geloofden?

> Waarom lopen we weg bij God inplaats van dat we naar Hem toegaan?
> Waarom is de belofte van Jezus die God deed de allerbeste belofte ooit? 
> Welke belofte gaf God aan Adam en Eva en aan ans allemaal?

... GEBED 
God, U bent een goede Vader. 
Dank U voor uw belofte om Jezus te sturen. 
Help ans om naar U toe te gaan en ans niet te verstoppen. 
Beef dot wij U dit kerstfeest beter te /eren kennen en meer van U gaan houden. 
En niet alleen nu, maar voor altijd. 
Amen 

JEZUS IJS -"' GODS BElQFlE 

9 o o E N W E !
Maak van klei of brooddeeg de letters J - E - Z - U - S  en versier de letters 
met sterretjes en glitters. Let op: als je klei of brooddeeg wilt bakken, 
plak dan de versieringen er pas later op. Kijk voor een recept en de 
baktijd van brooddeeg op internet. 
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2 DECEMBER 

ZOALS DE STERREN 

IN DE lUCHl 

G ONTDEK DE BIJBEL 
Lees Genesis 15, vers 1-6 waarbij je wat luistervragen kunt stellen. 

> Wat heeft God aan Abram beloofd? (vers 4-5)
> Hoe reageerde Abram op Gods belofte? (vers 6) 

WAT JE MOET WETEN 
Kerstfeest is het antwoord van God op ans grootste probleem. God beloofde Jezus 
naar de wereld te sturen om het kwaad te overwinnen en ans van Satans vreselijke 
leugens te redden. Maar hoe zou God Jezus sturen? 

God zei tegen Abram: 'Wees niet bang. lk beloof dat je een zoon zult krijgen.' 
Had Abram dat goed gehoord? Hij en zijn vrouw Sarar waren veel te oud om nag 
een baby te krijgen. Toen zei God nag iets verbazingwekkends: 'Kijk eens naar 
de sterren.' Abram zou net zoveel kinderen krijgen als dat er sterren aan de hemel 
staan. En uit die nakomelingen van Abram zou de Redder komen. 

Abram geloofde God. Hij luisterde niet naar de leugen van de slang: 'Je moet het 
eerst zien voordat je het kunt geloven.' Als we in Jezus geloven, zullen we deze 
waarheid kennen: Jezus is de Redder - Hij leefde zijn leven zonder zonden. 
Hij stierf voor al het verkeerde dat wij doen. Jezus redt iedereen die in Hem 
gelooft. 
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e SAMEN ONDERZOEKEN 
Kies  een o f  meer  vragen uit om met j e  kind over door te praten. 

> Waar□m is het goed om de waarheid over Jezus te geloven? 
> Waar□m hebben we Jezus nodig om ans te redden? 
> Wat zou jij zeggen tegen iemand die vraagt: 'Waar□m hebben we Jezus nodig?' 
> Wie warden er door Jezus gered?

O G E B E D  
Vader Bad, U bent machtig. 
Dank U dat U Abram ge!oof gaf  in uw be/ofte aan hem. 
Help ans als wij twijfelen aan uw be/often. 
Beef ans ge!oof in ans hart voor al uw be/often over Jezus. 
Amen 

WIST J E  D A T - God nieuwe namen gaf aan Abram en SaraT? 
Als we morgen verder over hen lezen warden ze Abraham en Sara gen□emd. 

JEZUS IS   Ol\lJZE REDDER 

9 o o E N W E I
Download van www.ibb.nu een journaling-blad waarop je schrijft en tekent 
dat Jezus de gro□tste Redder is van iedereen, of iets anders dat bij dit 
onderwerp past ... 
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. . 
3 DECEMBER 

EEN KIND DAT GOD 

BELOOFD HAD 

G ONTDEK DE BIJBEL 
Lees Genesis 21, vers 1-6 waarbij je wat luistervragen kunt stellen. 

> Wat gaf Gad aan Abraham en Sara, precies zaals HU belaafd had? (vers 1 en 2) 
> Hae reageerde Sara taen ze haarde dat ze een zaan zau krijgen? (vers 6) 

WAT JE MOET WETEN 
Gad belaafde Abraham am hem de vader van heel veel kinderen te maken. 
En wat nag maaier was: vanuit de nakamelingen van Abraham zau Jezus gebaren 
warden! Maar hij maest wachten en wachten en wachten op de zaan die Gad 
belaafd had. 

De vreselijke leugen van de slang wilde hem laten twijfelen: 'Hae kun je zeker 
weten dat Gad zijn belafte haudt?' Sara lachte am Gads belafte (Genesis 18:12). 
Als je er oak gaed aver nadenkt: hoe ziet een zwangere vrauw van 90 jaar eruit?! 
Maar negen maanden later werd haar zaan gebaren. ZU naemden hem Isaak, dat 
betekent 'zaan van het lachen'. 

Kerstfeest vertelt ans dat Gad, in Jezus, naar de aarde kwam. HU bewees dat 
zijn belaftes aver Jezus waar zijn. Als we in Jezus gelaven, vult ans hart zich 
met blijdschap. De blijdschap van een kerstcadeautje is er maar vaar even. 
Maar de blijdschap die Jezus in ans hart geeft, blijft vaar altijd. Jezus is echte 
blijdschap! 
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SAMEN ONDERZOEKEN 
Kies een of meer vragen uit om met je kind over door te praten. 

> Het is niet elke dag kerstfeest, met lichtjes, lekkers en cadeautjes.
Het feest met alle blijdschap duurt elk jaar maar even. Waarom ben je oak
maar een poosje blij met een kerstcadeautje?

> Hoe weten we dat God altijd doet wat Hij belooft?
> De blijdschap die altijd blijft en die we graag willen hebben, komt van Jezus. 

Heb jij Hem wel eens verteld dat je blij bent dat Jezus jouw Vriend is?
Of dat je blij bent dat je in Hem gelooft? Of dat je blij bent dat ... (vul zelf maar inl.

> Hoe lang blijft de blijdschap die Jezus ans geeft?

... GEBED 
God, U doet wot U be/ooft. 
U gaf Abraham de zoon die U hem beloofd had. 
U gaf ans Jezus, uw Zoon, die U ans be/oofd had. 
Beef ans alstublieft b/ijdschap over al/es wot U beloofd hebt. 
Amen 

 DOENWE! 
Maak met elkaar een lijstje van dingen die jullie blij maken, bijvoorbeeld: 
samen een spelletje doen, voorlezen, een ontbijtje op bed, ... 
Kies elke dag o f  elke week iets uit waar je elkaar blij mee maakt! 
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