
 

Project kindernevendienst Advent en Kerst 2013 
Vrouwen met toekomst 

In het Evangelie van Matteüs wordt verteld over de voorgeschiedenis van Jezus. Matteüs 
noemt daarbij vier vrouwennamen, vier ‘voormoeders’. Wat voor vrouwen waren zij? Wat 
reiken zij Jezus vanuit zijn geschiedenis aan, wat geven ze hem mee? Daar gaan we in 
de adventstijd met de kinderen naar op zoek. Centraal in het project staat een 
doorgaand verhaal over Jozef en Maria, die zich voorbereiden op de geboorte van Jezus. 
In zo’n periode moet er van alles gebeuren: de babykamer wordt ingericht, er moeten 
kleertjes komen enzovoort. Maar het is ook een periode waarin aanstaande ouders soms 
hun eigen familiealbum en stamboom nog eens tevoorschijn halen. In welke lijn staat het 
kindje dat straks geboren wordt? Jozef en Maria kijken naar het familiealbum van Jozef. 
Daarin komen ze sterke vrouwen tegen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Al bladerend 
in het album komen ze hun verhalen op het spoor.  

 

De foto’s uit het familiealbum zien we ook voorin de kerk hangen in de vorm van grote 
portretten. Elke week komt er een nieuwe portretfoto bij: een portrettengalerij die steeds 
verder groeit. Met kerst komt er ook een portret van Maria te hangen. Ook zij hoort 
immers thuis in de voorgeschiedenis van Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat geven de vrouwen Jezus mee? De verhalen van zijn voorgeschiedenis vormen Jezus, 
ze maken hem mede tot wie hij is. Dat brengen we voor de kinderen concreet in beeld 
door de vrouwen elke week een voorwerp mee te laten nemen. De voorwerpen worden 
als kraamcadeautjes verzameld in een mand en tijdens de kerstviering aan Maria 
overhandigd.  

Tijdens de adventperiode zullen er in de kerk 3 generaties vrouwen naar voren komen 
om iets te vertellen over die zondag. De oma vertelt wat over het kraamcadeau, de 
moeder zal wat vertellen over de bijzondere vrouw en de (klein)dochter zal de kaars 
aansteken. 

Op zondagmiddag 22 december om 16.30 uur zal een musical opgevoerd worden die 
aansluit bij het adventsproject: ‘Het familieportret’. De kinderen van de oudste club zijn 
de toneelspelers en de kinderen van de jongste club zullen de liederen zingen! 

Ook zo benieuwd naar het adventproject en de musical, we ontmoeten jullie graag op de 
zondagen in december! 

Vriendelijke groeten van de kindernevendienst en de clubs  


