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Inleiding 

 

 

De coronapandemie en de lockdowns hebben het leven behoorlijk op z’n kop 

gezet, ook het kerkelijk leven, ook het leven als christen. Toen kerkgang niet 

mogelijk was bleef de thuisliturgie over (naast natuurlijk allerlei digitaals). En 

nu naar de kerk gaan lang niet voor iedereen weer vanzelfsprekend is, ligt de 

vraag wat dan? nog steeds op tafel. Is vieren – liturgie – alleen iets voor de 

zondag en de kerkdienst of speelt het ook een rol in het alledaagse leven?  

Voor de een is dat geen vraag, voor de ander wel. Hoe je daar ook in staat, in 

alle gevallen en voor iedereen is thuisliturgie waardevol. Je kunt ook zeggen: 

broodnodig, ook los van corona en lockdowns.  

Dus: liturgie thuis - hoe doe je dat?  

Dit Inspiratie- en ideeënboekje biedt daar handreikingen voor. Het is inmiddels 

de derde op rij. Vorig jaar rond deze tijd verscheen de eerste, de tweede kwam 

met oog op de Veertigdagentijd en Pasen, en nu is er dus een derde. Het gaat 

in dit Inspiratie- en ideeënboekje over concrete vier-momenten, maar dat niet 

alleen. De tijd van Advent en Kerst bewust doorlopen, op allerlei manieren, op 

allerlei momenten – daar geven we een handreiking bij. Anders gezegd: Advent 

en Kerst vieren op alle dagen van de week.  

Het boekje geeft concrete ideeën, maar is net zo goed bedoeld om te 

inspireren. Als je geen enkel idee uit dit boekje overneemt, maar ondertussen 

wel geïnspireerd raakt en eigen ideeën verzint, dan heeft het net zo goed zijn 

doel bereikt. 

Dit boekje is onderdeel van het project voor Advent, Kerst en Epifanie van het 

Steunpunt Liturgie. De invalshoek is Het plakboek van Lucas. Plakboek – omdat 

Lucas de gebeurtenissen rond Jezus’ geboorte zo beeldend beschrijft, alsof hij 

vertelt aan de hand van schilderijen, foto’s, plaatjes in een plakboek. Meer 

daarover lees je in de inleiding op het Bijbelleesrooster voor alledag.  

Het ‘plakboek’ inspireerde ons tot het eerste idee: maak je eigen plakboek. 

Daar begint dit boekje mee, op de volgende bladzij. Daarna volgt er meer: 

blader verder!  

Een mooie tijd gewenst!  

  



2 
 

Maak je eigen Plakboek 
Ja, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Zelf een plakboek maken in deze 

weken van Advent en Kerst.  

Dat kan op allerlei manieren. We geven hieronder een paar ideeën, maar het 

belangrijkste is dat het een persoonlijk plakboek wordt. Van jou. Van jullie, 

want je kunt het natuurlijk ook samen doen.  

• Gebruik een schrift, een plakboek of een map.  

• Losse bladen kan ook; je kunt ze na afloop aan elkaar nieten, in een 

ringband doen, of bij een copyshop met een ringetje laten inbinden. 

• Een digitaal plakboek is ook een mogelijkheid. 

• Op de volgende bladzij is de afbeelding van het project Het plakboek van 

Lucas te vinden, maar dan zonder dat er een naam is ingevuld. Dat kun 

je zelf doen. Of gebruik het naambordje op deze pagina.  

 

• Er worden in het Bijbelleesrooster veel verhalen gelezen. Zoek op 

internet afbeeldingen daarbij, print ze uit en plak ze in. Schrijf erbij wat 

je is opgevallen, welke gedachten het bij je heeft opgeroepen.  

• Maak zelf tekeningen.  

• Het ‘plakboek’ kan ook een ‘dagboek’ worden.  

 

• Maak het plakboek met het gezin, vrienden, de huiskring, de schoolklas, 

de jeugdclub. Verdeel de weken: jij week 1, jullie week 2 et cetera.  

• Doe je het op deze manier, geef de volgende dan een vraag mee, of een 

opdracht of een aandachtspunt. Bijvoorbeeld:  de afgelopen week is je 

iets opgevallen, heeft iets je geraakt, ben je je iets gaan afvragen. Geef 

dat door aan de volgende en vraag of ze daar op door willen gaan.  
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Maak je eigen Adventskalender 

Meestal is een adventskalender klaar voor gebruik. Je moet zelf nog wel het 

een en ander doen, iedere dag, maar wat precies, dat maakt de kalender zelf 

wel duidelijk.  

Je kunt ook zelf een adventskalender maken. En dan niet zo dat er op de eerste 

zondag van Advent een complete kalender met opdrachten o.i.d. klaar ligt. Wel 

zo dat je op de eerste zondag van Advent begint. Neem vier stroken stevig  

papier, die je verdeeld in zeven vakjes (in de vierde zijn de laatste twee vakjes 

één geheel. Zie de afbeeldingen hieronder. Of je vouwt een papierstrook eerst 

in tweeën, vervolgens elke helft nog eens in tweeën en elk kwart ook nog eens. 

8 vakjes waarvan de eerste voor een opschrift is: Advent I (II, III, IV). Of voor je 

eigen naam. Elke dag vul je iets in, een mooie kleur, iets wat je opgevallen is, 

een woord wat je aanspreekt, een gebedspunt, een afbeelding, een 

tekeningetje – gewoon wat binnen jouw mogelijkheden past. (Achterin vind je 

nog een lege adventskalender om zelf in te vullen.) 
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Vier-hoek, stilteplek: een plekje in huis om te vieren. Een hoek speciaal voor 

momenten van stilte, Bijbellezen en gebed. Van aandacht voor de gang van de tijd 

rond Advent, Kerst, Epifanie. Je maakt niet alleen tijd vrij om dit seizoen van het jaar 

bewust te doorlopen, je maakt er ook een plek voor vrij.  

De vier-hoek kan een deel van de tafel zijn, maar ook een kastje, een lege plank in de 

open boekenkast, een stuk van de vensterbank, een houten blok of kist, of nog weer 

iets anders. Het kan in de kamer zijn, maar ook op zolder. Heb je niet veel ruimte, dan 

kun je ook een mooie doos of kleine kist gebruiken; met zo’n vier-doos of vier-kist kun 

je per keer de vier-hoek opstellen en vervolgens weer opruimen.  

Hoe je het doet hangt af van de eigen situatie en de eigen mogelijkheden. Maar wat 

in alle situaties hetzelfde is, is dat er een plek(je) is dat voor één ding bestemd is: 

aandacht en tijd voor het vieren van het leven met God.  

 

  

een 

stilteplek 

thuis 

 

 

 

 

 

een  

vier-hoek 

thuis 

 

Tip Gebedsnoot 

Een vier-hoek of stilteplek kan zelfs zo klein zijn dat ‘ie in 

een broekzak past. En dus ook in je hand. Een gebedsnoot  

is zo’n minivier-hoek. Het is een voorwerp met een lange 

traditie. Het is ook een voorwerp dat in onze tijd nieuw 

leven ingeblazen kreeg, want kunstenaar Wiebe van 

Dingen maakt ze naar eigen ontwerp. De gebedsnoot 

opent via een scharniertje. Je kunt er een kleine afbeelding 

in doen, een briefje waarop iets staat wat alleen jij leest.  

 

De gebedsnoot helpt om de aandacht te richten; staat de noot geopend voor je, heb je 

‘m onzichtbaar in de hand dan ben je in je eigen vier-hoek, je eigen stilteplek.   

Zie: Gebedsnoot – Wiebe van Dingen en Gebedsnoot 

https://wiebevandingen.com/werk/gebedsnoot/
http://www.gebedsnoot.nl/Gebedsnoot.html


6 
 

Vieren thuis – hoe doe je dat?  

 

Kies als het enigszins kan een vast moment van de dag voor een viermoment.  

Viermoment  

▪ Steek een kaars aan (of de adventskaars[en]) 

▪ Moment van stilte 

▪ Bijbellezing van de dag (uit het Bijbelleesrooster), gevolgd door de 

dagtekst daarbij.  

▪ Moment van stilte en/of gebed 

▪ Blaas de kaars(en) uit 

Deze opzet voor een viermoment  kan op onderdelen worden uitgebreid, maar 

dit is de basisstructuur.  

 

Viermoment met kinderen 

Een vier-moment met kinderen gaat uit van dezelfde basisstructuur.  Het 

uitgangspunt is dat er niet speciaal iets voor de kinderen wordt gedaan. Het is 

‘gewoon’ een viering met kinderen. Zij doen volwaardig mee, steken de 

kaars(en), lezen uit de Bijbel, zeggen of lezen andere teksten, bidden.  

En in de stilte? Sommige kinderen kunnen prima een tijdje stil zijn (of daar 

langzaam maar zeker in groeien). Leg eventueel bij elk kind een kleurplaat of 

tekenpapier met potloden neer zodat ze in de stilte kunnen tekenen (zie 

bijvoorbeeld de kleurplaat achterin). Zet voor de doeners Lego of Playmobil 

klaar, waarmee ze uit kunnen beelden wat er gelezen is. Verspreid over een 

aantal dagen (of de hele periode) kan er zo met het verhaal mee een 

beeldverhaal groeien.   

Als je deze weken een gezamenlijk ‘kunstwerk’ of ‘tentoonstelling’ maakt, 

neem dan de uitbreiding (het plaatsen van het nieuwe onderdeel) op in het 

viermoment. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de stilte. Als één persoon het heeft 

voorbereid kan hij/zij ook kort zeggen wat en waarom dit erbij wordt gezet.  

Bereid samen met een van de kinderen het gebed voor.  

Of laat de kinderen een ander onderdeel van de viering voorbereiden, op hun 

eigen manier, vanuit hun eigen creativiteit.  
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Het plakboek van Lucas – om te vieren  

Bij het vieren thuis kan gebruik worden gemaakt van andere onderdelen van 

het project Het plakboek van Lucas van het Steunpunt Liturgie.  

Allereerst het Bijbelleesrooster voor alledag. Voor elke dag een Bijbelpassage 

om te lezen met daarbij een korte dagtekst waarin het Bijbelgedeelte wordt 

‘open gelegd’. Welke week heeft een eigen invalshoek, en op die manier 

doorloopt elke week een samenhangende route.  

Verder zijn er ook vier adventsvespers. Ze zijn helemaal uitgewerkt, dus 

kunnen gelijk gebruikt worden. Maar net zo goed bieden ze bouwstenen voor 

een eigen invulling.  

Er is voor elke week een vesper. Je kunt ze in de kerk vieren, maar ook in kleine 

kring en zelfs in je eigen huiskamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinsboekje Kind op Zondag  

Het project Het Plakboek van Lucas van het Steunpunt 

Liturgie hangt samen met het materiaal van Kind op Zondag 

(voor kindernevendienst en kinderkerk).  

Kind op Zondag geeft daarbij ook een gezinsboekje uit, een 

boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de hele 

adventsperiode. Het is ook een soort plakboek waarin 

verhalen en beelden verzameld worden. Doe de proefjes, lees 

de gebeden en verhalen en onderneem de gezinsactiviteiten. 

Zie verder: Adventsproject - Kind op zondag.  

https://www.kindopzondag.nl/advent-en-kerst/
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Gebed 

 

Jezus, onze vreugde, 

alleen al het verlangen  

naar uw aanwezigheid 

is het begin van geloof.  

En als wij wachten kan een verborgen gebeurtenis 

bronnen laten opwellen in ons leven:  

goedheid, belangeloosheid 

en ook de innerlijke vrede  

die de heilige Geest in ons bewerkt.  

Gebed uit Taizé 

 

 

 

 

Zegenbede 

 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 

bij alles wat ons te doen staat,  

alles wat we beleven mogen, 

alles wat ons overkomt.  

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 

in het leven dat we samen delen,  

zo kwetsbaar als het is.  

Mogen wij vandaag  

voor elkaar een zegen zijn, 

in ons verschillen en ons gelijken.  

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:  

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

  

Avondgebedje  

Voor  

Advent 

 

Lieve God,  

Ik dank u dat het Advent is, 

en dat het Kerstfeest gaat worden.  

Het wordt buiten steeds donkerder, 

maar dat is niet erg,  

want binnen is het fijn, 

daar is het licht aan,  

daar voel ik me veilig. 

Net zo veilig 

als ik me voel als ik aan u denk.  

Daarom ga ik nu lekker slapen,  

zorgt u voor me vannacht?  

Amen.  
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Spreken is zilver, zwijgen is goud 

Waarom staat spreken eigenlijk op tweede plaats en zwijgen op de eerste? Is 

een goed gesprek voeren niet veel waardevoller dan alleen maar zwijgend bij 

elkaar zijn?   

Deze woorden werpen daar licht op:  ‘Het woord dat vanuit een lang stilzwijgen 

aan het licht treedt, weegt zwaarder dan datzelfde woord uit de mond van een 

praatziek figuur ‘.           (Dietrich Bonhoeffer) 

 

De gouden klank van de stilte 

Sommige stiltes zijn niet meer dan ‘afwezigheid van geluid’. Andere stiltes 

creëren ruimte. Ruimte voor reflectie, ruimte voor verwachting, ruimte voor 

Advent. Die stilte maakt ontvankelijk, biedt ruimte voor het onverwachte en het 

onvermoede. Die stilte heeft een gouden klank. 

 

Sounds of silence? 

 

stille pagina’s  
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 (2) 

Tweestemmige stilte 

Zolang er nog ergens iemand bestaat, 

met wie ik als mens kan spreken, 

vind ik ook stilte midden op straat, 

een stilte die niemand kan breken.  

Een kostbare stilte van zuiver glas, 

dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 

Als ik er niet was en die stem er niet was, 

had niemand die stilte begrepen.  

 

 

 

 

 

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet, 

dan was er van stilte geen sprake, 

alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet, 

en dat kan je doodeenzaam maken.  

Maar stilte, dat is een tweestemmig lied, 

waarin God en de mens elkaar raken.  

Gauillaume van der Graft 

Stilte – hoe doe je dat? 

Zoek een plek waar jij het beste stil kunt zijn. Ga daar zo nu en dan naar toe en wees zo’n 
10 minuten stil (het is handig als het ín huis of dicht bij huis is).  
 

Kun je stil zijn op de plek waar je moet zijn, je werk of school? onderweg?  Dat heeft alles 
met aandacht te maken.  
 
Gebruik al je zintuigen. Denk aan kleuren en geuren, klanken en structuren, smaken en 
texturen.  
 
 
 

Het tegenovergestelde van praten is niet zwijgen maar luisteren 
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Stilte en Bijbellezen: suggesties 

Laat een zin of een woord of een gedachte die opkwam bij het Bijbelgedeelte of de 

dagtekst gewoon in je rondzingen. Je hoeft er niets mee. Net alsof je naar een mooi 

‘iets’ kijkt (bloem, afbeelding, mens, ding) en kijkt hoe het eruit ziet… [Of misschien 

ook wel naar een minder mooi ‘iets’, dat kan ook…] 

 
 

Kijk naar de afbeelding in de vier-hoek, naar de Bijbel. Kijk naar het 
kaarsvlammetje, hoe dat stilletjes brand of misschien ook wel onrustig… Of maak 
een foto van wat je opviel in huis, in de natuur of waar dan ook, in ieder geval een 
foto die voor jou stilte symboliseert. Gebruik die foto als screensaver en sta er bij 
stil als je je telefoon opent.  

 
 

Sta er bij stil dat God er is, en dat zijn aanwezigheid niet van jouw gevoel van het 

moment afhangt. Je bent in zijn aanwezigheid, daar mag je zijn.  

 
 

‘Dit is geschenk ten volle: tijd, God zelf gevat in het moment. In zijn omarming verliest de 
tijd elke zweem van haast en stress en ruimte, en staat stil. Dankzegging maakt tijd.’ (Ann 
Voskamp).  

 
 

Komen er gedachten in je op, komt er onrust in je boven? Duw ze niet weg, geef het 

uit handen, leg het bij God neer.  

 
 

‘Juist als ik mijn hart uitdrukkelijk naar God wil laten uitgaan, duiken de donkere kanten 
van mijn leven in mijn binnenste op. Het is dan belangrijk die krachten niet weg te duwen, 
maar juist aandacht te geven. Ze komen niet voor niets.’  

(Daniel van Santvoort, abt van de trappisten van Caldey Island).  
 

 

→ Suggestie: meer lezen over Stilte? Vraag dan de Notitie Stilte aan via Liturgie@gkv.nl 

→ Tip: Mirjam van der Vegt, Koester je hart. 40 stiltetips voor je leven.  Uitg. Boekencentrum (2012).  

→ Tip: Tomas Sjödin, Het geluid van stilte. Stil zijn in Gods aanwezigheid. Uitg. Ark Media (2021) 

 (3) 

mailto:Liturgie@gkv.nl
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De kerststal 

 

Je kunt ze op verschillende plaatsen tegenkomen: in het winkelcentrum, bij of 

in kerken, in huiskamers: de kerststal.  

Een kerststal is net zo iets als een tekening in een kinderbijbel. Of als een 

schilderij dat in een kerk hangt. Franciscus van Assisi is de ‘bedenker’ van de 

kerststal. Hij zorgde in 1223 tijdens de kerstnachtdienst voor een kerststal met 

levende figuren. Dat was niet zomaar, voor de leuk. Het ging erom dat de 

kerstgeschiedenis, de nederige geboorte, zo herkenbaar mogelijk bij de 

mensen gebracht moest worden. Ze moesten zich kunnen inleven in de 

situatie, zodat de betekenis diep tot hen zou doordringen. Franciscus ging in 

zijn preek in op die nederige omstandigheden – en dus op de nederigheid van 

Christus zelf.  

De kerststal verspreidde zich over Europa, en later ook wereldwijd. Lang niet 

altijd gaat het om levende figuren, want beelden zijn wel net zo handig. 

Kerststallen kunnen levensgroot zijn, maar evengoed heel klein – voor op de 

kast in de huiskamer.  
 

De Napolitaanse kerststal in Utrecht  

In museum Catharijneconvent in Utrecht wordt ieder jaar opnieuw rond Kerst 

een meters brede en meters diepe kerststal opgebouwd. Hij stamt uit de 18de 

eeuw en bestaat uit meer dan 60 levensechte figuren. Prachtig om te zien, en 

je kunt er heel wat verhalen bij vertellen…  
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Kerststallen bij kerken  

Grote en oude stadskerken hebben vaak een kerststal. Soms buiten, soms 

binnen.  

Natuurlijk kun je naar de kerststal in het winkel- of stadscentrum gaan, met 

dieren uit de kinderboerderij, maar eigenlijk is het veel boeiender om naar de 

kerststal in of bij een kerk te gaan. Daar kom je aanraking met beeldengroepen 

waar soms al generaties mensen bij hebben gestaan, zich verdiept hebben in 

de gebeurtenissen van Kerst en manier waarop dat in deze kerststal is 

weergegeven.  

Op de linkerfoto hieronder zie je de kerststal van de St. Janskathedraal in ’s-

Hertogenbosch, rechts die van de Broederenkerk in Deventer.  

 

Heb je kleine kinderen (of kleinkinderen) 

of ben je zelf een Nijntje-fan, ga dan 

zeker in de Dom van Utrecht kijken, 

want daar staat de kerststal van Dick 

Bruna, bekend van het boekje maar hier 

levensgroot.  

 

Kerststallententoonstelling 

Kijk ook of er in de buurt een kerststallententoonstelling is. Het boeiende 

daarvan is dat er vaak kerststallen uit allerlei culturen te zien zijn. Al kijkend 

ben je verbonden met christenen van over de wereld, die je nooit in levende 

lijve zult tegenkomen, maar waar je nu toch even ‘contact’ mee hebt.  
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Maak je eigen kerststal 

En daarvoor hoef je niet eerst naar de bouwmarkt voor hout, meetlint, zaag, 

hamer en spijkers. Het kan ook met lego, Playmobil, wc-rolletjes, ijslolly-

stokjes, strijkkralen, kiezelstenen, lapjes en wijnkurken, en nog veel meer.  

Op de volgende website staat allerlei ideeën:  

Zelf kerststal maken of figuren knutselen met kinderen, bijvoorbeeld van karton en andere 

materialen - Mamaliefde.nl 

De foto’s geven alvast een idee.  

  

Zo’n zelfgemaakte kerststal biedt ook allerlei mogelijkheden om verhalen niet 

alleen te vertellen, maar ook uit te beelden. Geef elk kind (en waarom niet elke 

volwassene) een onderdeel in de hand, en al vertellend wordt het verhaal ook 

uitgebeeld.  

 Tip: Heb je ook de magiërs uit het oosten gemaakt? Zij moeten nog een lange 

reis maken voor ze bij Maria, Jozef en Jezus aankomen. Laat ze die reis door het 

huis heen maken – elke dag worden ze verzet, steeds dichterbij de kerststal. 

Heb je ook een mooie ster? Laat die dan steeds voor hen uitgaan.  

  

https://www.mamaliefde.nl/zelf-kerstal-maken-figuren-knutselen/#Kerststal_van_lego
https://www.mamaliefde.nl/zelf-kerstal-maken-figuren-knutselen/#Kerststal_van_lego
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Goud, wierook en mirre 

 

Waarom namen de magiërs als cadeau goud, wierook en mirre mee? Paste in 

hun eigen cultuur?  

Vonden ze het de beste cadeaus voor een net geboren kind waarvan een ster 

duidelijk had gemaakt dat het een koningskind was?  

Paste het bij dít koningskind, Jezus de Messias?  

Al heel snel brak men zich het hoofd over deze vragen. Er kwamen ook 

antwoorden. In een oud middeleeuws lied, Ab oriente, staat de zin: ‘goud voor 

de grote koning, wierook voor de ware God, mirre voor zijn begrafenis’. In een 

Engelse christmas carol van veel later datum, We three kings from orient are 

staat ongeveer hetzelfde.  

Het zijn mooie verbanden die hier worden gelegd, al is het de vraag of de 

wijzen hun geschenken ook zo bedoelden.  

In ieder geval waren goud, wierook en mirre geen willekeurige cadeautjes. Ook 

de Bijbel laat dat zien. Goud was ook toen een bijzonder kostbaar edelmetaal. 

Mirre wordt in de Bijbel genoemd in verband met de liefde (Psalm 45, 8-10; op 

verschillende plaatsen in Hooglied), maar ook als het gaat over begraven 

(Johannes 19,39-40, Lucas 23, 56). En het was een onderdeel van de heilige 

zalfolie (Exodus 30, 22-25). Net als goud is mirre kostbaar. En het is ook nog 

bitter van smaak (Marcus 15,23).  

Wierook moest van ver komen, namelijk uit Seba (Somaliland). De Bijbel noemt 

het vooral in het kader van de offerdienst. En dan gaat het vooral over 

reukoffers en reukwerk. Kenmerkend bij het branden van wierook is de 

opstijgende rook. Waar kan dat anders naar verwijzen dan naar de opstijgende 

gebeden (Psalm 141,2; Openbaring 5,8; 8,3-4)? 

Ab oriente is door de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck op muziek gezet 

voor koor. Het begint bijna geheimzinnig: ‘Ab oriente venerunt magi’ – uit het oosten 

kwamen magiërs…  

Luister het hier. 

De tekst van We three kings from orient are vind je in het Bijbelleesrooster voor alledag 

op bladzij 27. Luister (en kijk)  dit lied  

voor alle leeftijden: 

→ Wat zouden de wijzen vandaag mee hebben gebracht? Waarom? 

→ Wat was jouw cadeau geweest? Wat zegt dat over jou? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2n6iHg1-E1I
https://www.youtube.com/watch?v=Lx35_DRIZ8g
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Kerst om uit te delen 

Bak mooie kerstkoekjes en deel uit aan de buren.  

Bijvoorbeeld Zimtsterne – kaneelkoekjes uit Duitsland en Oostenrijk.  

Ingrediënten 

3 eiwitten 

250 gram poedersuiker 

rasp van een citroen 

1 eetlepel kaneel 

375 gram fijngemalen amandelen (plus wat extra voor als het deeg te nat blijft) 

kristalsuiker voor het dippen van de uitsteekvorm 

 

Bereiding 

1. Maal de amandelen fijn. Klopt de eiwitten stijf, voeg de suiker toe en klop 

door tot je meringue mooi glanst. Houd dan drie eetlepels van het mengsel 

achter. 

2. Vermeng de rest van de eiwitten met citroenrasp, kaneel en amandelen en 

vorm een deeg. Druk het wat plat tussen twee vellen plasticfolie en laat het 

even goed koelen in de koelkast. Bereid twee blikken voor met bakpapier. 

3. Warm de oven voor op 125 (hetelucht 100) graden. Rol het deeg uit tussen 

twee lagen keukenfolie. Steek kleine sterren uit. Dip de vorm tussendoor in 

kristalsuiker. Bestrijk de sterren met het achtergehouden eiwitmengsel. 

Gaat je deeg erg plakken, koel het dan even terug in de koelkast. 

4. Bak de Zimtsterne 15 minuten op 125(100) graden en dan nog 10-15 

minuten op 100 (80) graden. Ze moeten nog een beetje aan het bakpapier 

kleven, op het rek garen ze na. Dan zijn ze eenmaal afgekoeld precies goed. 

Als je ze te lang bakt worden ze steenhard. 

Tip - Is je deeg veel en veel te plakkerig? Aarzel dan niet, voeg wat extra 

amandelen en eventueel wat extra suiker toe.  
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Advent met alle zin tuigen  
 

 

Zien 

kerststal bekijken | adventskalender maken | 

kleurplaat inkleuren | het plakboek bekijken | vormen 

en kleuren zien | kaarsvlammen | …………………………….. 

 

Horen 

zingen | luisteren naar muziek| luisteren naar 

verhalen | luisteren naar de Bijbel | luisteren naar de 

stilte | ……………………………………………………………………….. 

 

 

Voelen 

knutselen | tekenen | deeg kneden | handen vouwen 

bij het bidden | ………………………………………………………….. 

 

 

 
 

Ruiken 

wierook en mirre | Zimtsterne bakken | de geur van 

brandende kaarsen | ………………………………………………… 

 

 

 

Proeven 

Zimtsterne | ……………………………………………………………… 
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Kerst is het C-majeur 
akkoord van het 
geloof.  
Stephan Sanders 

 

Hoop heeft twee 
prachtige dochters: 

woede en moed.  
Woede over hoe de 

dingen zijn 
en de moed om te 

durven geloven dat ze 
niet zullen blijven 

zoals ze zijn.  
 

Augustinus 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Alleen zij die vrede zoeken, zullen vrede kunnen vinden,  

hoe langzaam en moeilijk deze zoektocht ook is.   Angela Merkel 

 

Als gelovige is Maria ten minste onze oudste zus. 

En oudste zussen hebben vaak een belangrijke 

rol in de opvoeding, het opgroeien en de 

ontdekkingstocht van de jongere kinderen. Een 

oudere zus die dit erkent kan daarom een groot 

verschil maken. Bij Maria is dit het geval. 

Rowan Williams  
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https://radio1.be/typhoon-het-voordeel-van-de-twijfel-de-voorloper-van-de-vrede
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Een kind loopt langs de wegen 

het is een timmermanskind 

het komt veel mensen tegen 

het heeft veel tegenwind. 

Het loopt met beitel en hamer 

vriendelijk van huis tot huis 

en biedt voor elke kamer 

een gloednieuw, glanzend kruis. 

Maar de deuren blijven gesloten 

men is van alles voorzien 

van stofzuiger, radio, loten, 

van kruis en een naaimachien. 

Een kind loopt langs de wegen 

het is een timmermanskind 

het komt van alles tegen 

het heeft veel tegenwind. 

 

Gabriël Smit 
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