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God zoekt ons op 
Wie weg is wordt gezien 



In de kerk vieren we niet alleen feest om eraan terug te 

denken aan wat er vroeger is gebeurd.  

 

Het heeft ook betekenis in ons leven nu: God zoekt 

mensen steeds weer op. Dat Hij zelf mens werd, 

bevestigt dat Hij om ons geeft en ons opzoekt.  

 

Ontdek het samen met de kinderen aan de hand van 

de lessenserie 'Wie weg is wordt gezien'. 

Kerstfeest 
Toen en nu 



Vijf weken lang werken de kinderen samen met de 

leiding aan een eigen projectverbeelding.  

 

Elke week komt er iets bij (lijst, portret, naam, 

vindplaats) en aan het eind van het project presenteren 

jullie je samengevoegde eindproduct aan de gemeente.  

 

In het pakket vind je hiervoor geen kant en klare 

materialen maar wel tips, ideeën, links en voorbeelden, 

o.a. naar onze collectie bij het Rijksmuseum.  

Projectverbeelding 
Toen en nu 

http://bit.ly/1btg2er


God zoekt ons op 
5 lessen voor advent en kerst 

Onderdelen en voorbeeldposter 

 Kind, waar ben je ~ lijst  

Adam en Eva 
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Adam en Eva 

Hagar 



God zoekt ons op 
5 lessen voor advent en kerst 

Onderdelen en voorbeeldposter 

 Kind, waar ben je ~ lijst  

 God die naar ons omziet ~ portret 

 Ik roep je bij je naam ~ naambordje 

Adam en Eva 

Hagar Jesaja 



God zoekt ons op 
5 lessen voor advent en kerst 

Onderdelen en voorbeeldposter 

 Kind, waar ben je ~ lijst  

 God die naar ons omziet ~ portret 

 Ik roep je bij je naam ~ naambordje 

 God wordt mens ~ vindplaats 

Adam en Eva 

Hagar Jesaja Maria 



God zoekt ons op 
5 lessen voor advent en kerst 

Onderdelen en voorbeeldposter 

 Kind, waar ben je ~ lijst  

 God die naar ons omziet ~ portret 

 Ik roep je bij je naam ~ naambordje 

 God wordt mens ~ vindplaats 

 En er is licht ~ samenvoegen 

Adam en Eva 

Hagar Jesaja Maria de herders 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/106955--samen/wie-weg-is-wordt-gezien




Met afbeeldingen van https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4035
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-129
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-4566
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-1458


Met afbeeldingen van https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/106955--samen/wie-weg-is-wordt-gezien
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-129
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4035
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-4566
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-1458
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.149271


Bij de mensen die gevonden worden komt grote blijdschap: 

Lachai Roï, de lofzang van Zacharias en Maria, engelenzang.  

 

Liederen die bij dit project passen:  

God heeft het eerste Woord (Liedboek nr. 1) 

Ik ben nooit alleen, er zijn engelen om me heen (Elly & Rikkert) 

 

In elke les vind je tevens een lijstje met bestaande liederen 

die goed bij het subthema van die les passen.  

 

Projectlied 
Houdt de lofzang gaande 



Lesboek met in elke les voorbereidingsmateriaal voor de 

leiding, een kindermoment voor in de dienst, een 

Bijbelvertelling, liedtips en verwerkingsmogelijkheden. 

 

Eén voor 4-7 jarigen en één voor 8-12 jarigen: 

Per stuk: €20,- 

Samen: €30,- 

 

Op de website vind je diverse links ter verdieping en 

inspiratie, o.a. naar onze collectie bij het Rijksmuseum. 

  

Stichting sAmen Leren Geloven 

info@samenlerengeloven.nl ~ www.samenlerengeloven.nl 

Projectonderdelen 
Materialen en informatie 

mailto:info@samenlerengeloven.nl
http://www.samenlerengeloven.nl/

