
Maak een adventskalender met je groep 
 

Doel: 

- Bewust toeleven naar kerst 

- Stimuleren van persoonlijk bijbellezen / bezinnen 

- Delen van toeleven naar kerst met anderen 

Middel 

- Adventskalender maken en gebruiken 

- In de groep elkaar helpen / stimuleren om toe te leven naar kerst 

 

Werkwijze voorbereiding 

- Zorg voor een verdeling van de data tot aan kerst, zie hierna 

- Vraag jongeren bijbelgedeelten op te zoeken die gelezen kunnen worden ter voorbereiding 

op kerst.  

Kies voor een thema of aanpak, bijvoorbeeld: 

o De geschiedenis volgen, voorzeggingen door profeten, gebeurtenissen vooraf (de 

engel op bezoek bij Zacharias, Maria), de droom van Jozef met uiteindelijk op 25 dec 

het kerstverhaal zelf 

o Personages volgen, een week rond Zacharias, een week rond Jozef, een week rond 

Maria, een week rond een profeet enz. 

o Thema’s kiezen, bijvoorbeeld licht in de duisternis, hoop voor de wereld, komst en 

wederkomst enz. 

Zoek bijbelgedeelten, zet ze op volgorde en schrijf ze in het datumrooster. 

- Behalve bijbelgedeelten kun je ook kiezen voor liederen om te luisteren, te zingen of te 

lezen. Denk ook aan filmpjes rond het thema. 

- Vul het adventsrooster en maak afspraken over het in praktijk brengen, zie hierna. 

 

Werkwijze uitvoering 

- Spreek met je groep af hoe je het adventsrooster in praktijk gaat brengen en deel steeds 

ervaringen. Suggesties: 

o Ieder leest/luistert elke dag het gedeelte. 

o Idem, maar in gezinsverband. 

o Stuur elkaar elke dag een link naar het gedeelte via Whatsapp en spreek af wie dat 

doet. (Link via youtube, debijbel.nl e.d.) Denk ook aan voorleesbijbel.nl. 

o Maak een facebookpagina voor advent en deel dagelijks je ervaringen of upload 

foto’s bij het thema van de dag/week. 

o Via app of facebook kun je gebedspunten delen bij het adventsrooster. 

- Natuurlijk bespreek je wekelijks op je bijbelavond hoe het gaat en stel je zo nodig bij. 

Op vergelijkbare manier kun je voortborduren op de werkwijze, nl: maak een rooster, doe het en 

deel je ervaringen. GELOOF.NU hoort graag aanvullende suggesties! Mail naar info@geloof.nu. 



 

Adventskalender 2014    

      

Datum   Lezen  Luisteren/kijken 

30-nov Adventzndg 1    

1-dec      

2-dec      

3-dec      

4-dec      

5-dec      

6-dec      

7-dec Adventzndg 2    

8-dec      

9-dec      

10-dec      

11-dec      

12-dec      

13-dec      

14-dec Adventzndg 3    

15-dec      

16-dec      

17-dec      

18-dec      

19-dec      

20-dec      

21-dec Adventzndg 4    

22-dec      

23-dec      

24-dec      

25-dec Kerst     

26-dec Kerst      

      

 

 

 


