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In het midden van dit boek vind je de vier bouwplaten 
waarmee je elke week een nieuwe lantaarn kunt 
maken en per dag een vakje kunt openen om samen 
af te tellen naar het kerstfeest.

De bladmuziek van de liederen van de week in dit 
boek is te bestellen (zie info in boek)



Voorwoord
Toeleven naar het kerstfeest, ontdekken hoe God licht in het donker geeft 
en ons laat stralen en schitteren … Dit dagboek helpt je om als gezin of 
klas samen advent en Kerst te vieren.

Straal en schitter bevat voor elke week één uitgebreide viering en vijf kor-
tere stukjes met gespreksvragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve op-
drachten voor kinderen van verschillende leeftijden (tot ongeveer 12 jaar). 
Je kunt het gebruiken in de vier weken van advent en in de week na het 
kerstfeest (of na de kerstvakantie).

Bij elke week hoort een (nieuw) kerstlied van kinderkoor De Bromvlieg! In 
het boek vind je de songteksten en links naar YouTube om lekker mee te 
zingen.  

Ook vind je midden in dit boek bouwplaten om voor elke adventsweek een 
lantaarn te maken. Elke dag maak je een nieuw vakje open en komt er 
steeds meer licht door de lantaarns. Zo kun je aftellen naar het kerstfeest! 

Het boek is bedoeld voor gebruik in gezinnen, kerken en/of scholen. Spe-
ciaal voor scholen en kerken bieden we er ook een eenvoudige musical bij 
aan. Zo kun je er een prachtig adventsproject van maken dat je afsluit 
met een schitterende kerstviering. Scan de QR-code in het boek om de 
musical ‘Straal en schitter’ te downloaden.

Wij wensen jullie een zegenrijk kerstfeest toe.

Ingrid Plantinga
Willemijn de Weerd
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Week 1 – God geeft licht
Viering

Intro: Maak het donker en steek verschillende 
kaarsen en waxinelichtjes aan.

Genesis 1:1-3

Als God de aarde schept, maakt Hij het licht. Het licht zorgt ervoor dat het donker verdwijnt. 
Daarna verandert Hij de aarde, die woest en leeg is, in een prachtige plek. Alles is mooi 
en goed. Dat past bij het plan van God. Hij maakte de aarde om van te genieten. Licht 
is Gods cadeau aan ons. En Hij geeft de mensen nog veel meer mooie dingen. Zo is God!

Het blijft helaas niet mooi en goed. De mensen in de mooie tuin willen graag net zo 
belangrijk en machtig zijn als God. De vijand van God vertelt dat dit zal gebeuren wanneer 
ze van de verboden boom eten. Dat doen Adam en Eva en daardoor verandert alles. 
Volmaakt en goed is het niet meer. De aarde wordt een plek van ziekte, verdriet, pijn en 
pesten. Dat is niet wat God wil. Hij is de God van liefde en genade.
Daarom belooft God dat Hij op een dag Iemand zal sturen. Een Redder die het Licht van 
de wereld zal zijn. Zijn liefde straalt zoals licht in het donker. 

God de Vader is vol liefde en genade. En Hij geeft ons zijn licht. Niet alleen toen Hij de 
aarde schiep, maar nog elke dag. In deze adventsweken gaan we ontdekken hoe God ons 
zijn licht geeft.

Stralende God,

U gaf licht als een cadeau aan ons.
Zoals licht in het donker straalt,
zo schittert uw liefde 
als het donker is om ons heen 
en in ons hart.
Dank U wel voor uw liefde.
Dank U wel voor uw Zoon.
Hij is het Licht voor de wereld.

Amen

Knutsel de eerste lantaarn in elkaar.

Deze week denken we na over het licht dat God geeft. 
Wanneer je het waxinelichtje aansteekt, zal er weinig licht door de lantaarn komen. 
Maar dat gaat veranderen. Elke keer wanneer we lezen en ontdekken dat God licht 
geeft, mag je een vakje opendoen. Zodat het steeds lichter wordt om jullie heen.
Steek het waxinelichtje aan en open het eerste vakje van de lantaarn.

 Week 1 – God geeft licht
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Lichtjesspeurtocht. Zet buiten een speurtocht uit met (led)-waxinelichtjes.
Je kunt ook een speurtocht met stukjes aluminiumfolie uitzetten. 
Laat de kinderen met zaklampen de stukjes folie zoeken. 

Tip: Eindig de speurtocht bij een vuurkorf en rooster er marshmallows boven.

Luister met elkaar het lied van de week.

   Lied van de week – Zo is God

Liefde, vrede
vind je alleen bij Hem

Toen God de aarde schiep, was zij mooi en goed
mensen hadden lief, waren echt gelukkig
dat paste bij Gods plan, dat had Hij bedoeld
alles was volmaakt, was echt geweldig

Zo is God de Vader
God van liefde en genade

Volmaakt is het niet meer, er is veel verdriet
je noemt dat duisternis, nergens schijnt een lichtstraal
ziekte, pesten, pijn: dat wil God dus niet
God wil dat het met zijn mensen goed gaat

Zo is God de Vader 
God van liefde en genade

Liefde, vrede
meer dan je kan wensen
wil God voor de mensen
liefde, vrede
vind je alleen bij Hem

Jezus is het licht in die duisternis
zijn liefde schijnt en straalt zoals licht in het donker
Hij is de Zoon van God die geboren is  
Gods liefde voor de wereld is bijzonder

Zo is God de Vader 
God van liefde en genade

Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Muziek: Dave van Room en Joost & Ellen Laninga
©JAJO produkties en Van Room 2019
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Dag 1 

Welk dier zou jij het liefste willen hebben? Waarom?

Een hond om mee te wandelen, een konijn dat je kunstjes kunt leren, een 
aquarium vol vissen om naar te kijken … Veel mensen genieten van dieren 
in hun huis. Ook buiten zijn er dieren die je blij maken. Een fluitende vogel. 
Een eekhoorn die van tak naar tak springt. 
In de mooie Tuin maakt God dieren om van te genieten. Adam mag de 
dieren een naam geven. 

Genesis 2:18-19 

Zo is God! Hij geeft je dieren om van te genieten.

Met Kerst vieren we dat Jezus naar de aarde kwam. Hij wees zijn vrienden 
op de vogels in de lucht. Wat kunnen we veel van hen leren. 

Goede God,
U gaf ons dieren om blij mee te zijn.
Dank U wel voor vachten die zacht zijn.
Dieren die trouw zijn. 
Lessen die ik van dieren leer
Zoals van de mier om niet lui te zijn.
Amen 

Open het tweede vakje van de lantaarn.

 Dag 1 - God geeft dieren
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Dag 1 

Kies een van je familieleden uit en vertel waarom je 
blij bent met hem of haar.

Wat is het fijn om in een gezin te wonen. Je drinkt wat met elkaar en praat 
over de dag. Als je ziek bent, wordt er voor je gezorgd. Uit school doe je 
spelletjes met elkaar. God heeft families bedacht. Hij heeft de mensen om 
je heen gegeven.
Abram en Sara verlangen naar kinderen. Maar Sara wordt maar niet 
zwanger. Ze worden ouder en ouder. Gelukkig is voor God niets te 
wonderlijk. De oude Sara krijgt toch een zoon. Sara lacht van geluk omdat 
ze Izak heeft gekregen om van te genieten.

Genesis 21:1-7 

Zo is God! Hij geeft je familie van om van te genieten.

Met Kerst vieren we dat Jezus op aarde kwam. Ook Hij werd geboren in 
een familie om van te genieten. 

Wie hoort er bij jullie familie? Maak een stamboom.
Schrijf onder de boom: 
Zo is God! Hij geeft je familie om van te genieten.

Open het derde vakje.

 Dag 2 - God geeft familie
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Dag 1 

Wat is het lekkerste dat je ooit gegeten hebt? 
Waarom vond je dat zo lekker?

Een patatje op het strand. Een appel die je aan jullie eigen appelboom zag 
groeien. God geeft ons voedsel om van te genieten. In de Tuin was alles 
volmaakt en stonden prachtige bomen om van te eten.
Maar volmaakt is het niet meer. Er zijn nu plekken op aarde waar mensen 
honger lijden. Wanneer het volk van God op reis is naar het beloofde land, 
lijdt het ook honger. In de duisternis van honger schijnt God met zijn licht. 
En geeft de mensen voedsel om van te genieten.

Exodus 16:13-18 

Zo is God! Hij geeft je voedsel om van te genieten.

Met Kerst vieren we dat Jezus op aarde kwam. Hij gaf wel vijfduizend 
mensen te eten.

Zoek op internet naar een organisatie die zich inzet voor mensen die 
honger hebben en doneer geld of een maaltijd. (Je kunt ervoor kiezen om 
zelf een maaltijd te laten staan.)

Open het vierde vakje.

 Dag 3 - God geeft voedsel
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Dag 1 

Waarom vind jij het fijn om een vriend/vriendin te hebben?

God geeft vriendschap om van te genieten. David en Jonatan zijn goede 
vrienden. 
Jonatan was de zoon van koning Saul. Normaal gesproken wordt de prins 
koning als zijn vader sterft. Maar God had iemand anders bedacht als 
nieuwe koning: David. Gelukkig krijgen David en Jonatan daar geen ruzie 
om. Ze sluiten zelfs een verbond waarin ze afspreken dat ze altijd vrienden 
blijven. Vrienden voor het leven dus.

1 Samuel 18:1-4 

Zo is God! Hij geeft je vriendschap om van te genieten.

Met Kerst vieren we dat Jezus op aarde kwam. Vrienden waren voor Hem 
heel belangrijk. 

Schrijf een kaart naar je vriend/vriendin en 
vertel waarom je blij met hem/haar bent.

Open het vijfde vakje.

 Dag 4 - God geeft vriendschap 
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