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9. Gebed als de 
kinderdienst begint

Goede God,
Het is de tijd van advent.
advent is een tijd van wachten.
Vandaag horen we dat Maria wacht.
Ze wacht op een baby, op Jezus,  
de Zoon van God.
Maria is verwonderd en blij.
God doet wat Hij al heel lang  
had beloofd.
Hij geeft ons zijn liefde.
Net als Maria danken wij U.
En wachten we op wat U gaat doen.
Amen.

  10. Bijbelverhaal
4-8 jaar
Bij Lucas 1:26-38 en 1:46-55

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 
Vraag de kinderen om goed te kijken en te 
vertellen wat ze zien.
Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat  
meer uit te leggen.

Maria wacht op de komst van Jezus
Maria legt haar hand op haar buik. Ze krijgt een 
kindje. Niet meteen. Het duurt nog lang voor 
de baby geboren wordt. Maria moet nog een 
hele poos wachten. Maar het gaat gebeuren!
Maria schrok wel even toen ze hoorde dat ze 
een baby ging krijgen. Want ze is nog helemaal 
niet getrouwd. Ze woont nog gewoon bij haar 
vader en moeder.
Maar kort geleden stond er op een dag zomaar 
ineens een engel bij haar in huis. Een engel 
die tegen haar zei: ‘Maria, niet schrikken. God 
houdt van je. Hij heeft jou uitgekozen voor iets 
moois. Je krijgt over een poos een kindje. Een 
heel bijzonder kindje. Jouw baby zal op een 
dag koning van Israël worden.’
‘Hoe kan ik nou een baby krijgen?’ vroeg Maria.
‘God zelf zal de vader van jouw kind zijn,’ zei de 
engel. ‘Jouw kind zal bij God horen. Hij zal de 
Zoon van God genoemd worden.
En weet je wie ook een baby krijgt? Jouw 

familielid Elisabet. Ze is al heel oud, en 
iedereen dacht dat ze geen kinderen kon 
krijgen. Maar zij krijgt ook een baby. Want bij 
God kan alles.’

Maria kon er niet van slapen, toen de engel 
weer weg was. Ze moest de hele tijd denken 
aan wat er gebeurd was. Weet je wat ik doe, 
dacht ze ineens. Ik ga naar Elisabet. Elisabet 
heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Elisabet 
krijgt ook een baby terwijl ze dacht dat dat 
helemaal niet kon. Het is vast fijn om met 
Elisabet te praten.
En vandaag is Maria dus op bezoek bij Elisabet. 
Wat was Elisabet blij toen ze Maria ineens zag 
binnenkomen. ‘De moeder van mijn Heer is 
hier bij mij op bezoek!’ riep ze. ‘Weet je wat er 
zonet gebeurde, toen ik je zag? Het kindje in 
mijn buik begon heel hard te trappelen en te 
springen. Volgens mij is hij net zo blij als ik!’
Maria kijkt naar haar eigen platte buik. Zij kan 

Bouwstenen van de zondag

Aan de slag:
 ‐ Verdeel de kinderen in groepjes.
 ‐ Ieder groepje gaat bij een werkblad 
staan.

 ‐ Het eerste kind rent naar de emmer, 
haalt er een briefje uit en rent weer 
terug.

 ‐ De kinderen bepalen waar het woord 
op het briefje volgens hen in de tekst 
past en plakken de post-it op die 
plek.

 ‐ Het volgende kind rent naar de 
emmer en pakt ook een briefje.

 ‐ Opnieuw kijken de kinderen waar 
het woord op het briefje in de 
tekst past.

 ‐ Lukt het de kinderen om de tekst uit 
Jesaja 9:5-6 zo snel mogelijk én goed 
compleet te krijgen?

Tip
Ga in een kring zitten 
voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, 
of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst 
in het midden zetten.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55


