
1Voorbereiding

Maria wacht op de komst van JezusLucas 1:26-38 en 1:46-55

2. Inleiding bij deze zondag

Deze zondag is de tweede van een blok met 
vijf teksten voor advent en Kerst als tijd van 
wachten op de goede toekomst die God 
beloofd heeft. Tijdens advent wachten we op 
Jezus: op zijn geboorte in deze wereld die we 
met Kerst vieren, en op zijn wederkomst uit 
de hemel die we verwachten.

Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 en  
1:46-55 centraal: Maria wacht op de geboorte 
van haar zoon Jezus en op de vervulling 
van Gods belofte uit de heilige boeken. Ze 
zingt over wat God beloofd heeft: liefde en 
gerechtigheid voor wie bij Hem willen horen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 
ons op Maria die wacht op de geboorte 
van Jezus.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 
op Maria die wacht op de vervulling van Gods 
belofte: de komst van de messias, naar wie 
het Joodse volk al zo lang uitkijkt.

1. Inleiding bij het kerstproject

Kom tot ons, de wereld wacht – met die 
gedachte leven we deze advent toe naar Kerst.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het 
woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten 
op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn 
geboorte en zijn komst als mens op aarde.  
Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw 
wachten we er in deze tijd ook op dat Hij 
terugkomt uit de hemel.

Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. 
De mensen in de Bijbel wachten op de 
vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn 
goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten 
op een messias en verlosser. In het kerstverhaal 
wordt over Jezus verteld als de vervulling van 
deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en 
laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na 
zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten 
we op zijn terugkomst en op het definitieve 
doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Op de eerste zondag van advent lezen we over 
deze verwachting van Jezus’ terugkomst uit de 
hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we 
hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze 
mannen elk op hun eigen manier wachten op 
de vervulling van Gods belofte. De kring wordt 
steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

Tijdens dit project lezen we de volgende 
teksten uit het Nieuwe Testament:
-  Wachten op de dag dat Jezus terugkomt 

(Jakobus 5:7-8)
-  Maria wacht op de komst van Jezus  

(Lucas 1:26-38 en 1:46-55)
-  Jozef wacht op de komst van Jezus  

(Matteüs 1:18-24)
-  Simeon en Hanna wachten op de komst  

van Jezus (Lucas 2:22-40)
-  Wijze mannen verwachten de nieuwe koning 

(Matteüs 2:1-12)

Voor het moment in de kerk is er iedere 
zondag een gedicht om voor te lezen, een 
projectlied en een poster. Elke zondag komt  
er een sticker bij op de poster. 

Voor thuis is er een eenzelfde, maar kleinere 
versie van de poster als in de kerk. Daarnaast 
is er ook een boekje voor het hele gezin. Het 
boekje bevat verhalen, opdrachten en vragen 
om over na te denken. 

Het projectlied is te vinden op debijbel.nl/
bijbelbasics. De poster voor in de kerk en de 
poster + boekje voor thuis zijn te bestellen via
shop.bijbelgenootschap.nl. 
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3. Context van  
de Bijbeltekst

Een nakomeling van David
In de tijd van het Oude Testament, toen 
Israël nog niet overheerst werd door andere 
volken, regeerde het koningshuis van David 
over Israël. David was in opdracht van God 
tot koning gezalfd, en God had hem beloofd 
dat iemand uit zijn familie voor altijd koning 
over Israël zou zijn (zie bijvoorbeeld 2 Samuel 
7:11-16). Toch kwam er door de Babylonische 
ballingschap een einde aan het koningshuis 
van David. Maar de profeten beloofden dat 
er ooit opnieuw iemand uit de familie van 
David aan de macht zou komen. Dat zou 
geen gewone koning zijn, maar een ideale 
heerser. Iemand die van God bijzondere gaven 
en grote macht zou ontvangen. Zijn komst 
wordt onder anderen aangekondigd door de 
profeten Jesaja, Jeremia, Micha en Zacharia. 
Zij vertellen dat deze persoon speciaal door 
God wordt uitgekozen; de geest van God zal 
in Hem zijn (zie onder andere Jesaja 11:2) en 
Hij zal rechtvaardigheid en vrede op aarde 
brengen (Jesaja 11:6-9; Jeremia 23:6; Micha 5:4; 
Zacharia 9:10). Het woord ‘messias’ (‘gezalfde’) 
wordt door de profeten nog niet gebruikt. 
Die aanduiding komen we pas tegen in 
latere Joodse teksten, uit de tijd na het Oude 
Testament. In die periode werden ideeën over 
de messias, de door God gezalfde koning die 
eens zal komen, verder ontwikkeld.

Wachten op de bevrijder
Rond het begin van de jaartelling, de tijd 
waarin de evangeliën zich afspelen, hadden de 
Joden het heel moeilijk. Hun land werd bezet 
door de Romeinen. Juist in deze periode zagen 
veel mensen in Israël erg uit naar de komst van 
de messias. Ze hoopten dat deze leider het 
Joodse volk van de Romeinse onderdrukking 
zou bevrijden. Daarna zou Gods koninkrijk op 
aarde aanbreken. In het Nieuwe Testament 
kun je zien hoe sterk deze verwachting was. 
Bijvoorbeeld in het verhaal over de roeping 
van Jezus’ leerlingen. Als Andreas Jezus heeft 
ontmoet, roept hij uit: ‘We hebben de messias 
gevonden!’ (Johannes 1:41). Ook in het verhaal 
over de aankondiging van Jezus’ geboorte aan 
Maria, in Lukas 1:26-56, speelt de verwachting 
van de komst van de redder een grote rol.

4. Uitleg van  
de Bijbeltekst

Maria is een jonge vrouw, die verloofd is met 
Jozef. Jozef komt uit de familie van koning 
David. Dat betekent dat ook Maria, door 
haar huwelijk met Jozef, binnenkort tot die 
familie gerekend zal worden. Veel voordeel 
hadden Jozef en Maria daar trouwens niet 
van. Ook al stamden ze af van een koninklijke 
familie, zelf waren ze maar eenvoudige, 
hardwerkende mensen.

Op een dag krijgt Maria heel bijzonder bezoek. 
De engel Gabriël komt naar haar toe. Hij vertelt 
aan Maria dat ze door God is uitgekozen om 
moeder te worden van een belangrijk persoon. 
Uit wat Gabriël over Maria’s toekomstige kind 
vertelt, wordt duidelijk dat Hij de messias 
zal zijn. De bevrijder op wie het Joodse volk 
al zo lang wacht. Via de lijn van Jozef zal Hij 
afstammen van koning David, die van God de 
belofte had ontvangen dat zijn familie voor 
eeuwig op de troon zou blijven (zie vers 32-33). 
Ook in de uitspraak ‘Je zult zwanger worden en 
een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen’ 
(vers 31) schemert door dat Maria’s kind de  
lang verwachte messias zal zijn. De zin doet  
erg denken aan Jesaja 7:14, een profetie over  
de toekomstige koning uit de familie van David: 
‘Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal 
een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel 
noemen.’ Maar Gabriël noemt ook een 
belangrijke eigenschap van Jezus die niet bij 
het gebruikelijke beeld van de messias paste in 
die tijd: Jezus zal de Zoon van God zijn (vers 32, 
vers 35). Hij is niet alleen een mens, maar ook 
God. Jezus zal de verwachting overtreffen.

Zou Maria begrepen hebben dat haar kind de 
messias zal zijn? En zal ze beseft hebben wat 
dit voor haar zou betekenen? De Bijbeltekst 
vertelt het niet. Maar in Maria’s antwoord aan 
Gabriël klinkt wel iets van dit besef door: ‘Ik wil 
God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u 
gezegd hebt.’ En later dankt Maria God in een 

lied: ‘God is zijn liefde voor Israël niet vergeten. 
Daarom helpt Hij zijn volk. Dat had Hij al 
beloofd aan onze voorouders, aan Abraham  
en aan iedereen die na hem kwam.’
In het lied spreekt ze haar verwondering 
uit over het feit dat God haar – een heel 
eenvoudig meisje – heeft uitgekozen voor zo’n 
belangrijke taak. God heeft zijn kracht laten 
zien doordat Hij gewone mensen een hoge 
plaats geeft terwijl Hij koningen hun macht 
afneemt. Hierin klinkt tegelijkertijd iets door 
van het koninkrijk dat met de komst van de 
messias zal beginnen. Daarin zal gerechtigheid 
heersen, en de machtsverhoudingen zullen 
worden omgekeerd: ‘De belangrijkste mensen 
zullen achteraankomen. En de onbelangrijkste 
mensen komen vooraan te staan’ (Lucas 13:30).

Maria wacht negen maanden op de komst 
van haar zoon. Wat zal ze uitkijken naar zijn 
geboorte, net zoals elke moeder uitziet naar 
de geboorte van haar kind. Maar in haar geval 
heeft de verwachting nog een extra betekenis. 
Het staat voor het eeuwenlange wachten van 
het Joodse volk op de redder die vrede en 
gerechtigheid zal brengen. Het duurt niet  
lang meer, of Hij zal geboren worden.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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5. Uit de Bijbel

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een
kaartje met de tekst van Lucas 1:30-31.

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een
kaartje met de tekst van Jakobus 5:7.

Toen zei Maria:
‘God is zijn liefde voor 

Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan 

onze voorouders,
aan Abraham en aan 
iedereen die na hem 

kwam.’

6. Wat heb
je nodig?

4-12 jaar
In de kerkdienst
‐ poster voor in de kerk
‐ standaard of leeg stuk muur om

de poster aan op te hangen

4-6 jaar
Om te doen:
Waar wacht Maria op?
Per kind:
‐ het werkblad

En verder:
‐ kleurpotloden
‐ scharen of prikpennen en priklappen 
‐ lijm

6-8 jaar
Om te doen:
Maria kan niet wachten!
Per groepje:
‐ dertien kleine velletjes papier
‐ dertien kleine memobriefjes
‐ een vel A4-papier
‐ een potlood.

En verder:
 ‐ plakband

8-12 jaar
Om te beginnen
 ‐ het werkblad
 ‐ een pen
 ‐ een emmer
 ‐ acht kleine post-its met daarop de
woorden: kind - koning - Bestuurder - 
God - macht - vrede - David - eerlijk

Bijbeltekst
 ‐ een Bijbel

Om te doen:  
Openhartig
Per kind:
 ‐ het werkblad, bij voorkeur op 
stevig papier

 ‐ een pen of een potlood

En verder:
 ‐ eventueel viltstiften

Om te doen:  
Wacht-woord-puzzel
 ‐ het werkblad
 ‐ een pen of een potlood

Om te doen:  
Maria komt in beweging
 ‐ een bak, bijvoorbeeld een afwasteil, 
gevuld met een bodempje water

 ‐ een vel papier
 ‐ een potlood
 ‐ een schaar
 ‐ een wattenstaafje
 ‐ afwasmiddel (Dreft)

Toen zei de engel tegen 
Maria: ‘God heeft je 
uitgekozen voor iets 

moois. Je zult zwanger 
worden en een zoon 
krijgen. Je moet hem 

Jezus noemen.’

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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7.   Moment met de kinderen  
in de dienst

Ik kan niet wachten!
Lees het gedicht hiernaast voor, of vraag een 
kind om dit te doen. 

Laat daarna de poster voor in de kerk zien. 
De poster laat de verwachting van de Bijbelse 
personages zien die we in dit adventproject 
behandelen. Plak de tweede Bijbelse 
personage op de poster of laat een kind dit 
doen. Voor deze zondag is dat Maria, die op 
de komst van Jezus wacht. In de uitleg bij de 
poster (te vinden in de downloadlijst bij deze 
zondag), zie je waar je Maria op kunt plakken.

Vertel de kinderen dat deze zondag gaat over 
Maria, die op de geboorte van haar zoon Jezus 
wacht en op de vervulling van Gods belofte 
uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God 
beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor wie 
bij Hem willen horen. 

Zing vervolgens met elkaar het projectlied. 

Je vindt de tekst en muziek van het projectlied 
op debijbel.nl/bijbelbasics. 

Je kunt het gedicht hiernaast ook zingen op 
de melodie van het projectlied.

Bouwstenen van de zondag

In de kerkdienst
In de kinderdienst

8. Om te beginnen

4-8 jaar
Vreugdesprongen
De kinderen horen vandaag dat de 
engel aan Maria vertelt dat ze mag gaan 
wachten op een zoon. Maria gaat op 
bezoek bij Elisabet, die ook een baby 
verwacht. De baby die Elisabet verwacht, 
trappelt en springt van blijdschap in 
haar buik als Elisabet Maria ziet.

Aan de slag:
 ‐ De kinderen verdelen zich over  
de ruimte.

 ‐ Geef de kinderen verschillende 
springopdrachten die ze zo blij 
mogelijk mogen doen: hoog, laag, naar 
voren, naar achteren, en op één been.

 ‐ De kinderen bedenken ook zelf een 
leuke sprong.

 ‐ Vraag de kinderen na het springen om 
straks goed op te letten tijdens het 
Bijbelverhaal. Ontdekken ze wat het 
springen te maken heeft met wat ze in 
het verhaal horen? Kom er tijdens het 
Bijbelverhaal bij de kinderen op terug. 

Het is leuk als ze op dat moment 
in het verhaal hun favoriete sprong 
mogen springen.

8-12 jaar
Jesaja vertelt over Gods belofte
Het Joodse volk wacht al eeuwenlang 
op de komst van de messias. Maria hoort 
van een engel dat zij de moeder van 
deze redder zal worden. De kinderen 
lezen een tekst uit het boek Jesaja 
waarin ze horen hoe deze redder zal zijn.

Wat heb je nodig?
Per groepje:
 ‐ het werkblad
 ‐ een pen
 ‐ een emmer
 ‐ acht kleine post-its met daarop de 
woorden: kind - koning - Bestuurder - 
God - macht - vrede - David - eerlijk

Vooraf:
 ‐ Leg de werkbladen op verschillende 
stoelen of tafels.

 ‐ Leg de briefjes in de emmers.
 ‐ Zet de emmers tegen de muur  
aan de andere kant als waar de 
werkbladen liggen.

Komt als kind in onze nacht

Zelfs in ‘t land van melk en honing,
Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning?
Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken,
Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht. 

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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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
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haar kindje nog niet voelen trappelen. Daarvoor 
is het nog te klein. Maar Maria voelt zich net zo 
blij als Elisabet. Want het is waar. Er is iets heel 
bijzonders aan de hand.

‘Wat ben ik blij!’ zegt Maria.
‘Wat is God goed voor mij!
Dat Hij mij heeft uitgekozen om de moeder 
van dit kindje te zijn!
Terwijl ik een heel gewoon meisje ben.
Het maakt voor God niet uit of je rijk bent  
of arm.
Het maakt voor Hem niet uit of je machtig 
bent of niet.
God kijkt alleen naar hoe je leeft.
Rijke koningen die verkeerde dingen doen?
God jaagt ze weg.
God kiest voor arme mensen die het moeilijk 
hebben,
mensen die leven zoals Hij het bedoeld heeft.
We wachten al zo lang,
maar God is ons niet vergeten.
Hij gaat ons helpen.
Hij beloofde het al aan Abraham.
Nog heel even – dan is het zover.
Wat is God goed!’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Elisabet blij. ‘Wat is God 
goed voor ons. Wat mooi dat het kind dat 
vrede gaat brengen eindelijk komt. En dat jij 
zijn moeder mag zijn.’
Maria knikt. ‘Ik kan bijna niet wachten!’ zegt ze.

‘Je blijft toch wel logeren, hè?’ zegt Elisabet. ‘Ik 
ga lekker eten koken! Gezellig.’

8-12 jaar
Lucas 1:26-38 en 1:46-55
Vandaag en de komende zondagen 
ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en 
Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen 
manier wachten op de komst van Jezus en de 
vervulling van Gods beloften.
Vandaag lezen we uit het evangelie van Lucas 
over Maria die hoort dat ze de moeder van 
Jezus zal worden.

Maria krijgt een boodschap
God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een 
stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden 
zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge 
vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef 
kwam uit de familie van koning David.
De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. 
God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 
Maria schrok van de woorden van de engel. Ze 
vroeg zich af wat hij bedoelde.
Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet 
bang te zijn, Maria. 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, hij zal Zoon van 
de allerhoogste God genoemd worden. En 
God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals 
zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor 

altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht 
komt geen einde.’

Maria is verbaasd
Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik slaap nog 
niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger 
worden?’ De engel antwoordde: ‘De heilige 
Geest zal bij je komen. En door de kracht van 
de allerhoogste God zul je zwanger worden. 
Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij 
Zoon van God genoemd worden.
Ook je familielid Elisabet krijgt een zoon. 
Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon 
krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, 
terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles 
mogelijk!’ Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er 
met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel weg.

(...)

Maria dankt God in een lied
Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,

heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na 
hem kwam.’

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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11. Om te weten
Wachten op de messias

Weet jij wat het woord ‘messias’ betekent? De 
Griekse vertaling ervan, ‘Christus’, heb je vast 
al vaak gehoord. Het is een naam die we aan 
Jezus geven: Jezus Christus. Het Hebreeuwse 
woord messias en het Griekse woord christos 
betekenen ‘gezalfde’. In het Oude Testament 
wordt hiermee de koning bedoeld. Koningen 
werden aan het begin van hun koningschap 
namelijk met olie gezalfd. Op een gegeven 
moment werd Israël door andere volken 
veroverd, en had het land geen eigen koning 
meer. Maar de profeten beloofden dat er ooit 
opnieuw een koning zou regeren over Israël.  
Hij zal een heel bijzondere koning zijn, die 
vrede en rechtvaardigheid zal brengen. God 
zelf zal hem uitkiezen. In de tijd van het verhaal 
van vandaag zagen de mensen in Israël erg 
uit naar de komst van die koning, de messias. 
Ze wachtten op een wereld waarin alles goed 
zou zijn.

Gods belofte eindelijk vervuld
In de tijd van Jozef en Maria wachtten de 
Joden op de komst van de messias, een koning 
die vrede zou brengen. Dat deze koning 
zou komen, hadden profeten zoals Jesaja al 
honderden jaren daarvoor aangekondigd. 
Wanneer de engel bij Maria komt, vertelt hij 
dat ze een zoon zal krijgen. De engel gebruikt 
het woord ‘messias’ niet, maar uit wat hij zegt, 
wordt wel duidelijk dat Jezus de beloofde 
messias zal zijn. Net zoals de profeten over 

de messias hebben gezegd, zal Jezus uit de 
familie van David komen. En Hij zal voor altijd 
koning zijn. Na al die eeuwen wachten wordt 
Gods belofte eindelijk vervuld.

12. Om over te praten
Bij de gespreksvragen staan 
verschillende soorten vragen: 

‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld 
in het verhaal. Over de denkvragen kun je met 
elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen 
zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-6 jaar
 ‐ Hoelang duurt het voordat een baby wordt 
geboren? Vind je dat lang duren?

4-8 jaar
 ‐ Wie komt er bij Maria op bezoek? Wat vertelt 
hij haar? Wat zal er zo bijzonder zijn aan het 
kind dat ze krijgt?

 ‐ Als een engel jou zou komen vertellen dat er 
iets bijzonders met jou gaat gebeuren, wat 
zou jij dan doen? Zou je bijvoorbeeld heel 
veel vragen aan de engel gaan stellen, of 
hard wegrennen, of het aan anderen gaan 
vertellen, of…?

 ‐ Waarom zijn Maria en Elisabet zo blij?

8-12 jaar
 ‐ Zou Maria hebben doorgehad dat haar 
kind de redder zou zijn, toen de engel haar 

vertelde dat ze een zoon zou krijgen?
 ‐ Wat gaat er volgens Maria veranderen 
als de redder komt? Is dat volgens jou 
al uitgekomen?

 ‐ Wat zou Maria bedoelen als ze zegt: ‘God is 
zijn liefde voor Israël niet vergeten’?

 ‐ Maria zegt: ‘God helpt zijn volk. Dat had Hij al 
beloofd aan onze voorouders’. Hoe zou Maria 
kunnen weten dat God dat had beloofd aan 
de mensen die vóór haar geleefd hadden?

 ‐ Wachten wij ook op Gods belofte, denk je? 
Hoe?

13. Om te zingen
Zing met elkaar Wachten op het 
wonder (Elly en Rikkert), Het lied  

van Maria (uit de musical ‘De herberg zit  
vol’) of Maria, schrik niet (eerste couplet).  
Of zing met elkaar Ik geef hem alle eer uit  
de Samenleesbijbel. Je vindt het lied op 
debijbel.nl/bijbelbasics.

  

Bouwstenen van de zondag

Tip
Als Jezus terugkomt, zal 
Gods nieuwe wereld er 
zijn. Hoe ziet de wereld er 
dan uit, denk jij? Maak er 
een mooie tekening van!

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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14. Om te doen
4-6 jaar

Waar wacht Maria op?
Er is een engel bij Maria op bezoek geweest 
met een mooie boodschap: Maria gaat op 
iets heel bijzonders wachten. De kinderen 
tekenen wat de engel haar heeft verteld.

Wat heb je nodig?
Per kind:
 ‐ het werkblad

En verder:
 ‐ kleurpotloden
 ‐ scharen of prikpennen en priklappen
 ‐ lijm

Aan de slag:
 ‐ De kinderen kleuren de plaatjes.
 ‐ Ze tekenen een baby in Maria’s buik.
 ‐ Ze tekenen een wiegje naast Maria.
 ‐ Kunnen de kinderen zelf de naam ‘Jezus’ 

op het wiegje schrijven?
 ‐ Ze knippen of prikken de drie delen uit.
 ‐ De kinderen plakken de beide deuren 
op de plakstroken van het huisje, en ze 
vouwen de deurtjes over Maria heen.

 ‐ De kinderen kunnen het huisje aan 
iemand laten zien, waarbij ze kunnen 
vragen wie of wat die persoon achter deze 
deurtjes verwacht.

6-8 jaar
Maria kan niet wachten!
Maria moet nog een tijd wachten op de 
geboorte van haar bijzondere Zoon. Maar 
ze wil al wel heel graag doorvertellen wat 
ze van de engel heeft gehoord! Ze gaat 
meteen naar haar familielid Elisabet.
De kinderen proberen de boodschap van 
de engel zo snel mogelijk door te geven.

Wat heb je nodig?
Per groepje:
 ‐ dertien kleine velletjes papier
 ‐ dertien kleine memobriefjes
 ‐ een vel A4-papier
 ‐ een potlood

En verder:
 ‐ plakband

Vooraf:
 ‐ Schrijf voor ieder groepje op dertien 
verschillende velletjes papier de dertien 
woorden: Je zult zwanger worden en een 
zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.

 ‐ Leg deze briefjes omgekeerd op een 
stapeltje op een tafel, het eerste woord ‘Je’ 
bovenop, daaronder ‘zult’, enzovoort.

 ‐ Ieder groepje krijgt een eigen stapeltje. 
Leg de stapeltjes dan ook voldoende uit 
elkaar of leg de stapeltjes op verschillende 
tafels. Je kunt ook voor de duidelijkheid 
ieder groepje een eigen kleur papier 
geven.

 ‐ Hang voor ieder groepje kinderen één 
leeg vel papier op enige afstand van 
elkaar aan de muur.

Aan de slag:
 ‐ Verdeel de kinderen in groepjes van drie 
en geef ieder groepje een potlood.

 ‐ De estafette gaat als volgt:
o  Kind 1 rent naar het stapeltje velletjes 

papier op de tafel, draait het bovenste 
briefje om, leest het woord en legt het 
naast de stapel. Het kind rent terug naar 
zijn groepje.

o  Kind 1 vertelt het gelezen woord aan  
kind 2.

o  Kind 2 neemt het potlood en schrijft het 
woord op het memobriefje.

o  Kind 3 rent met het memobriefje naar 
het lege vel papier en plakt het op.

o  Kind 3 rent terug naar het groepje, en tikt 
kind 2 aan. Dit kind rent naar het stapeltje 
briefjes en draait het briefje om dat nu 
bovenop ligt. De kinderen wisselen hun 
rol dus onderling af.

Bouwstenen van de zondag

Tips
-  Heb je minder kinderen,  

dan doe je met één groep  
de estafette.

-  Heb je geen drievoud aan 
kinderen, verdeel dan 
de kinderen in groepjes 
van twee of vier kinderen. 
De kinderen krijgen dan 
naargelang de grootte van 
het groepje meer of minder 
opdrachten per ronde.

-  Kan een kind nog niet goed 
schrijven, dan helpen de 
andere kinderen uit het 
groepje hem of haar.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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o  Het spel gaat door tot alle dertien 
memobriefjes op volgorde op het lege 
papier hangen en de beide zinnen van  
de engel kunnen worden gelezen.

4-8 jaar
Ik verwacht…
De kinderen hebben gehoord van het 
bezoek aan Maria van een engel die haar 
vertelt dat ze een baby gaat krijgen. Maria 
zal in verwachting raken van een zoon, die 
ze Jezus moet noemen.
De kinderen spelen het spel ‘Ik verwacht’  
in de vorm van levend memory.

Aan de slag:
 ‐ Vraag twee kinderen om op de gang  
te wachten.

 ‐ De andere kinderen vormen tweetallen.
 ‐ Ieder tweetal krijgt een combinatie. Je 
kunt denken aan: kip-kuiken, schaap-lam, 
varken-big, paard-veulen, hond-puppy, 
koe-kalf, poes-kitten, kikker-kikkervisje, 
leeuw-welp. Gebruik in ieder geval de 
combinatie: Maria-een baby die de koning 
van de wereld wordt.

 ‐ De kinderen gaan door elkaar in de 
ruimte staan.

 ‐ De kinderen die op de gang stonden, 

komen weer binnen en mogen om 
de beurt twee kinderen aanwijzen die 
het volgende zeggen: ‘Ik ben een …’ 
(moederdier noemen) en ik verwacht een 
…’. Of: ‘Ik ben een ...’ (babynaam van het 
dier noemen)

 ‐ Heeft het kind een paar gevonden, dan 
gaan deze kinderen uit het spel. Is er geen 
paar, dan blijven deze kinderen meedoen 
in het spel. Daarna is het andere kind weer 
aan de beurt, ongeacht of er een paar 
is gevonden.

 ‐ Voor ieder gevonden paar krijgt het kind 
twee punten. Heeft een kind het paar 
‘Maria met baby die de koning van de 
wereld wordt’ gevonden, dan krijgt het 
twee extra punten.

Variant voor de kleuters
Zijn er vooral kleuters in je groep maak dan 
twee rijen, waarbij de moeders aan de ene 
kant door elkaar staan. De baby’s aan de 
andere kant staan ook door elkaar.

Variant voor de oudere kinderen
Vertel de kinderen dat Maria negen 
maanden wacht op de komst van 
haar zoon. Maar in haar geval heeft de 
verwachting nog een extra betekenis: het 

staat voor het eeuwenlange wachten van 
het Joodse volk op de redder die vrede 
zal brengen. Wie hebben er vóór Maria 
zoal gewacht op de beloofde redder, die 
nu bijna geboren gaat worden? En wie is 
die redder?

Ieder tweetal krijgt een combinatie. Je kunt 
bij deze variant denken aan: aartsvader - 
Abraham, koning - David, profeet - Jesaja, 
Zoon van God - Jezus, redder - vrede.

8-12 jaar
Openhartig
Maria krijgt te horen dat zij de moeder 
van Gods Zoon zal worden. Die bijzondere 
belofte aan haar horen we terug in haar lied 
over Gods liefde en gerechtigheid.
De kinderen schrijven een kort vers, een 
tekst of een gedachte over wie God volgens 
hen is.

Wat heb je nodig?
Per kind:
 ‐ het werkblad, bij voorkeur op stevig papier
 ‐ een pen of een potlood

En verder:
 ‐ eventueel viltstiften

Aan de slag:
 ‐ Vraag de kinderen om na te denken over 
wat zij over God zouden willen zeggen, 
zoals Maria in haar lied doet.

 ‐ Ze schrijven dit in een kort gedichtje, een 
tekst, liedje of een gedachte. Ze schrijven 
minimaal vier regels op in het hart.

 ‐ De kinderen versieren eventueel hun 
werkblad met viltstiften.

Bouwstenen van de zondag

Tip
Vinden kinderen dit een 
lastige opdracht? Laat de 
kinderen in tweetallen 
werken of vul een hart  
met de hele groep.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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 ‐ Wie van de kinderen wil voorlezen wat 
het heeft opgeschreven? Bespreek de 
opgeschreven teksten met elkaar.

8-12 jaar
Wacht-woord-puzzel
De kinderen maken een puzzel met 
woorden die bij het verhaal van deze 
dag horen en ontdekken een woord dat 
helemaal bij Maria én bij Advent past.

Wat heb je nodig?
 ‐ het werkblad
 ‐ een pen of een potlood

Aan de slag:
 ‐ De kinderen maken de puzzel op het 
werkblad. Ze schrijven de woorden 
van boven naar beneden en van links 
naar rechts.

 ‐ Lukt het niet? Laat ze dan beginnen  
met het kleinste woordje (God).

 ‐ Ze vullen alle woorden in.
 ‐ Sommige hokjes hebben een cijfer.
 ‐ De kinderen schrijven die letters in de 
vakjes met hetzelfde cijfer onderaan 
het werkblad.

 ‐ Wat heeft het gevonden woord met het 
Bijbelgedeelte van vandaag te maken?  
En met Advent?

 ‐ De oplossing van de puzzel is: 
VERWACHTEN.

8-12 jaar
Maria komt in beweging
Maria krijgt van een engel een prachtige en 
bijzondere belofte. Die belofte zet Maria in 
beweging: ze gaat zingen. Ze zingt een lied 
over Gods liefde en gerechtigheid. Krijgen 
de kinderen de muzieknoot in beweging?

Wat heb je nodig?
 ‐ een bak, bijvoorbeeld een afwasteil, 
gevuld met een bodempje water

 ‐ een vel papier
 ‐ een potlood
 ‐ een schaar
 ‐ een wattenstaafje
 ‐ afwasmiddel (Dreft)

Aan de slag:
 ‐ Zet een bak met water klaar.
 ‐ Teken op het papier twee muzieknoten 
van ongeveer 7 centimeter lang en 4 
centimeter breed.

 ‐ Knip ze uit.
 ‐ Leg één muzieknoot in het water. Wat 
doet die? Heb eventjes geduld, kijk goed.

 ‐ Doe een klein beetje afwasmiddel aan 
een wattenstaafje. Dit staat voor de engel 
die Maria bezoekt en haar bijzonder 
nieuws vertelt.

 ‐ Smeer het afwasmiddel aan weerszijden 
van het onderste gedeelte van de tweede 
muzieknoot.

 ‐ Leg nu deze noot in het water. Wat zie je 
gebeuren?

Tip
In de Samenleesbijbel op 
bladzijde 1650-1653 vind 
je nog meer ideeën.

Zet een bak met water klaar.
Teken op het papier twee muzieknoten van

ongeveer 7 cm lang en 4 cm breed.

Knip ze uit.

1
Leg één muzieknoot in het water.

Wat doet die? Heb eventjes geduld, kijk goed.

2 3

Leg nu deze noot in het water.

Wat zie je
gebeuren?

4

Wat heb je nodig?
* een bak, bijvoorbeeld een afwasteil, gevuld met een bodempje water

* een vel papier  * een potlood  * een schaar  * een wattenstaafje  * afwasmiddel (Dreft)

Doe een klein beetje afwasmiddel
aan een wattenstaafje.

Smeer het afwasmiddel aan weerszijden van het
onderste gedeelte van de tweede muzieknoot.

Dit staat voor de engel die Maria bezoekt
en haar bijzonder nieuws vertelt.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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Colofon
Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst:  Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling Bijbelverhaal: NBG/ 
Corien Oranje
Illustratie: NBG/Leontine Gaasenbeek
Werkbladen 4-8 jaar & 8-12 jaar: NBG/ 
Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Walvis & Mosmans 
DTP: Villa Grafica

15. Zegen

In de Bijbel staat een zegen voor 
alle mensen. Dat is een wens 
die vaak aan het einde van de 
kerkdienst wordt uitgesproken. En 
die zegenwens zeggen wij hier ook 
tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig 
maken en jullie beschermen. 
De Heer zal bij jullie zijn en 
voor jullie zorgen. De Heer 
zal aan jullie denken en jullie 
vrede geven.’
Numeri 6:24-25

Tips
-  Ga in een kring staan 

en houd elkaars 
handen vast.

-  Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen uit.

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55
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Kaartjes (4-8 jaar)



13

Bijbel Basics Maria wacht op de komst van JezusLucas 1:26-38 en 1:46-55

Illustratie (4-8 jaar)  |  Werkblad
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Waar wacht Maria op? (4-6 jaar)  |  Werkblad
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5Er is een kind      geboren,

we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning van de Vrede.

Jesaja vertelt over Gods belofte (8-12 jaar) |  Werkblad
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6Zijn macht     zal steeds groter worden,

en er zal altijd vrede      zijn.

Hij zal op de troon van David      zitten

en hij zal koning zijn.

Een koning zoals David was,

rechtvaardig en eerlijk.

Zo’n koning zal hij zijn,

voor altijd en eeuwig. 

Jesaja 9:5-6
Jesaja vertelt over Gods belofte (8-12 jaar) |  Werkblad
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Kaartjes (8-12 jaar)
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8-12 jaar  |  Werkblad

Bijbeltekst

Toen zei Maria:
‘God is zijn liefde voor Israël 
niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan 
onze voorouders,
aan Abraham en aan 
iedereen die na hem kwam.’

Lucas 1:54-55

Gods belofte eindelijk vervuld

In de tijd van Jozef en Maria wachtten de Joden 
op de komst van de messias, een koning die 
vrede zou brengen. Dat deze koning zou komen, 
hadden profeten zoals Jesaja al honderden jaren 
daarvoor aangekondigd. Wanneer de engel bij 
Maria komt, vertelt hij dat ze een zoon zal krijgen. 
De engel gebruikt het woord ‘messias’ niet, maar 
uit wat hij zegt, wordt wel duidelijk dat Jezus de 
beloofde messias zal zijn. Net zoals de profeten 
over de messias hebben gezegd, zal Jezus uit de 
familie van David komen. En Hij zal voor altijd 
koning zijn. Na al die eeuwen wachten wordt 
Gods belofte eindelijk vervuld.

Wachten op de messias

Weet jij wat het woord ‘messias’ betekent? De Griekse vertaling ervan, ‘Christus’, 
heb je vast al vaak gehoord. Het is een naam die we aan Jezus geven: Jezus 
Christus. Het Hebreeuwse woord messias en het Griekse woord christos 
betekenen ‘gezalfde’. In het Oude Testament wordt hiermee de koning bedoeld. 
Koningen werden aan het begin van hun koningschap namelijk met olie gezalfd. 
Op een gegeven moment werd Israël door andere volken veroverd, en had het 
land geen eigen koning meer. Maar de profeten beloofden dat er ooit opnieuw 
een koning zou regeren over Israël. Hij zal een heel bijzondere koning zijn, die 
vrede en rechtvaardigheid zal brengen. God zelf zal hem uitkiezen. In de tijd van 
het verhaal van vandaag zagen de mensen in Israël erg uit naar de komst van die 
koning, de messias. Ze wachtten op een wereld waarin alles goed zou zijn.

Zet een bak met water klaar.
Teken op het papier twee muzieknoten van

ongeveer 7 cm lang en 4 cm breed.

Knip ze uit.

1
Leg één muzieknoot in het water.

Wat doet die? Heb eventjes geduld, kijk goed.

2 3

Leg nu deze noot in het water.

Wat zie je
gebeuren?

4

Wat heb je nodig?
* een bak, bijvoorbeeld een afwasteil, gevuld met een bodempje water

* een vel papier  * een potlood  * een schaar  * een wattenstaafje  * afwasmiddel (Dreft)

Doe een klein beetje afwasmiddel
aan een wattenstaafje.

Smeer het afwasmiddel aan weerszijden van het
onderste gedeelte van de tweede muzieknoot.

Dit staat voor de engel die Maria bezoekt
en haar bijzonder nieuws vertelt.

Maria komt in 
beweging

Maria krijgt van een engel 
een prachtige en bijzondere 
belofte. Die belofte zet Maria  
in beweging: ze gaat zingen. 
Ze zingt een lied over Gods 
liefde en gerechtigheid. 
Krijg jij de muzieknoot ook  
in beweging?
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8-12 jaar  |  Werkblad
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Openhartig (8-12 jaar)  |  Werkblad


