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JOHANNES BEGINT MET ZIJN WERK

Omdat de kinderwoorddienst door 

de nieuwe maatregelen niet door kan 

gaan, maakten we met behulp van kin-

derwoorddienst.nl een kleine viering 

die je thuis als gezin kunt houden. Met 

deze mini-viering kun je samen stil-

staan bij alles wat er gebeurt en hoop 

vinden in de woorden van God. God is 

dichtbij!

• Ga samen aan tafel zitten rond een advents-
krans.
• Steek twee kaarsjes aan en zing/bid samen:

 

• Vandaag is het de 2e zondag van de advent.  
We lezen Lucas 3,1-6:

Johannes begint met zijn werk

Toen Johannes aan het werk ging, telden we de 
jaren nog niet. De mensen vertelden elkaar wie 
er de baas was in het land en dan wisten ze in 
welke tijd iets gebeurde. Zo was Keizer Tiberi-
us al vijftien jaar de baas toen Johannes voor 
het eerst aan het werk ging. En Pontius Pilatus 
was de baas in de provincie Judea, waar de jo-
den woonden. Herodes was koning in het land 
ernaast, Galilea. En in de tempel waren Annas 
en Kajafas de hogepriesters.

Toen al deze mensen de baas waren werd Jo-
hannes, zoon van Zacharias, door God geroe-
pen. God had een boodschap voor hem. Johan-
nes woonde in zijn eentje in de woestijn. Hij 
zag er vreemd uit. Hij had een mantel aan van 
kameelhaar. En hij at sprinkhanen en wilde ho-
ning.
Maar hij mocht niet in de woestijn blijven. God 
wilde dat hij naar de mensen ging. Daarom reis-
de Johannes uit de woestijn naar een plek bij 
de rivier de Jordaan. Daar begon hij te spreken 
tegen de mensen. Hij zei: “Begin een nieuw le-
ven en laat je dopen! Wanneer je dat doet, dan 
zal God je zonden vergeven.”

Nadat Johannes geroepen was door God, ver-
trok hij uit de woestijn naar het gebied van de 
rivier de Jordaan. Daar begon hij te spreken te-
gen de mensen. Hij zei: “Begin een nieuw leven 
en laat je dopen! Wanneer je dat doet, dan zal 
God je zonden vergeven.”

In het Oude Testament stond al iets geschre-
ven dat precies paste bij wat Johannes deed. 
De profeet Jesaja schreef namelijk:

Er komt iemand die luid roept uit de woestijn. 
Hij zal luid en duidelijk tegen de mensen zeg-
gen: ‘Maak de weg klaar voor de Heer. Maak 
zijn paden recht, niet kronkelig. Maak zijn weg 
vlak, zonder kuilen en bergen. Ja, alle bochten 
in de weg zullen worden rechtgetrokken en alle 
paden zullen worden gladgemaakt. En ieder-
een zal zien dat God redding brengt.’

• Praat met elkaar over het verhaal. 

Als je een bepaald beroep hebt, dan is het fijn 
als je hart er ook bij is. Wanneer je bij de politie 
werkt dan is het goed als je ook in je hart vindt 
dat Nederland een veilig land moet zijn. 
En als je achter de kassa zit dan is het handig als 
je van jezelf al een beetje klantvriendelijk bent. 
Werk je in het ziekenhuis dan is zorgzaamheid 
een goede eigenschap.
Welke eigenschappen zou een profeet, iemand 
die mensen wil waarschuwen, wil bekeren, ei-
genlijk moeten hebben? 

In dit verhaal horen we nog niet zoveel over de 
boodschap van Johannes. Wij horen vooral hoe 
we hem kunnen herkennen. Hij had zijn specia-
le profetenmantel aan van kameelhaar en hij at 
ook anders als gewone mensen: sprinkhanen en 
honing. Hij is vooral bezig met roepen dat men-
sen een nieuw begin moeten maken. 

Als jij in onze tijd een profeet was, waar zou-
den mensen dan nieuw mee moeten beginnen?   
Wat zouden ze anders moeten doen?

• Zing mee met Advent is kijken naar wat komt 
 (Link: https://youtu.be/zI8pcILspLo)

• Bid vervolgens samen:

Goede God,

Op weg naar Kerstmis
willen wij ons voorbereiden op de komst 
van Jezus.
Het kleine kindje in de kribbe
vraagt van ons een nieuw begin.
Help ons, om ons hart te richten op wat God wil
en samen te werken aan een wereld
waarin het goed leven is voor iedereen.

Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons 
leerde:

onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

• Sluit af door het kaarsje uit te blazen. In je hart 
blijft het branden.

EEN FIJNE VIERING SAMEN!
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EXTRA 1 : KNUTSELEN
SURPRISES MAKEN

5 december is een mooie dag voor surprises. Maar dan wel in de stijl van Jo-
hannes de Doper.

Dit heb je nodig je

• Juten zak geknipt in stukken die rond de rolletjes kunnen
• WC-rolletjes
• Touwtjes
• Snoepjes in hartjesvorm
• Papieren hartjes waarop jullie een mooie wens schrijven

Zo maak je het 

Doe in elk wc rolletje wat hartjes. 
Vouw de rolletjes aan beide zijden dicht. 
Omwikkel de rolletjes met een stukje jute.
Bind aan ieder uiteinde een touwtje.
Deze surprises mag je uitdelen, bijv. in de buurt of aan familie.

EXTRA 2 : SPELLETJE
MAAK DE WEG KLAAR VOOR DE HEER

Jesaja schreef: “Maak zijn paden recht, niet kronkelig. Maak zijn weg vlak, zon-
der kuilen en bergen.”

Dit heb je nodig

-bezem of hark

Zo speel je het 

Jullie gaan ook de weg schoon en klaar maken voor de Heer. Kijk of de stoep voor 

jullie huis schoon is. verwijder anders afval en blaadjes. Wie maakt het beste schoon?


