
Viertafel advent ‘Levenslicht’ 

 

Uitleg rondom het thema. 

De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk 

op elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak 

omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is 

(Joh. 8:12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.  

In deze Adventstijd horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. Het is bijzonder 

dat Matteüs de namen van Tamar, Rachab, Ruth en Batseba noemt in zijn overzicht van Jezus’ 

afstamming. Stuk voor stuk zijn het vrouwen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van 

Israël: zonder hen zou de stam Juda, het volk Israël en in het bijzonder het koningshuis van David 

geen toekomst hebben. Opvallend is daarbij, dat zij zelf niet allemaal uit het volk Israël afkomstig 

zijn (Rachab komt bijvoorbeeld uit Jericho, Ruth komt uit het land Moab). Door hun namen te 

noemen laat Matteüs ook zien: het koningschap in Israël wordt mede gevormd door mensen van 

buiten het volk. 

In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we 

zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden. 

Als u thuis deze Adventstafel met kinderen gebruikt, kunt u, indien u dat leuk vindt, de zondag 

extra bijzonder maken door er voorwerpen bij te doen die passen bij de verhalen over bijzondere 

vrouwen uit de Bijbel. Allemaal hebben zij een bijzondere rol in het verhaal van Gods volk en zijn 

voormoeders van Jezus. De verhalen op de zondagen over deze vrouwen kunt u ook te 

beluisteren als podcast op www.kindopzondag.nl 

Onder de uitleg van de opbouw van de Adventskalender staan de afbeeldingen van de vrouwen 

uit de Bijbel. 

Werkwijze: 

Neem een (grote) langwerpige plank, een rond groot plat bord of gewoon een vlakke ondergrond. 

Een paars onderkleed. Met Kerst een wit onderkleed. Versier de buitenkant met (kerst)groen. 

Geschikt hiervoor is dennengroen in verschillende kleuren, hedera, kleine laurierbladeren, taxus 

(giftig). 

Zet er 24 waxinelichtjes op, daarnaast voor elke zondag een iets groter waxinelichtje of paarse of 

witte kaars, de kaars voor Kerst is Goudkleurig. De adventstijd begint op zondag 27 november, 

deze dag is het grotere kaarsje aan de beurt. 

Steek elke dag een kaarsje aan, zo ga je op weg naar Kerst. Als tekst is geschikt: 

Het is Advent, Een kaars gaat aan. Een mooi moment, om even stil te staan. 

 

http://www.kindopzondag.nl/


Bij het aansteken van de zondagkaars: 

1e week: Een lichtje in je ogen, 
een lichtje in je hart. 
Wij zien het en geloven: 
God maakt een nieuwe start. 
 

2e week; Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht. 
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht 
 
 
3e week: Waar licht is, kun je leven. 
Drie grotere kaarsen branden nu: 
God zal ons vrede geven. 
Hij zorgt voor jou, mij en u. 
 
4e week: Nu branden er vier grotere kaarsen, 
ze staan hier in de rij. 
Wij mogen ons verbazen: 
de Heer is heel dichtbij. 
 
Kerst: Laat alle mensen horen: 
Gods licht schijnt ook voor jou. 
Want Jezus is geboren, 
als teken van Gods trouw. 
 
Eerste week: een sobere adventstafel met groen.  

Tweede week: het groen aanvullen met kleine dennenappeltjes. 

Derde week: het groen verder aanvullen met paarse bessen/bloemen. 

Vierde week: het groen verder aanvullen met kerstballetjes. Evt. kerststal erbij zetten.  

Kerst: de Adventstafel aanvullen met witte bloemen, evt. de kerststal invullen met Jozef, Maria en 

Jezus. 

Kaarsen van de zondag aansteken: eerste week 1 kaarsje, tweede week 2 kaarsjes, derde week 3 

kaarsjes, vierde week 4 kaarsjes. Kerst: gouden kaars. 

In het boekje Levenslicht dat de gezinnen thuis hebben gekregen staan de volgende 

teksten en de voorwerpen die passen bij die zondag. Ook ziet u afbeeldingen van de 

voormoeders van Jezus. U zou deze bij de zondagskaars kunnen zetten op een 

standaardje. 

Bij elke zondag horen vragen ter verdieping voor uzelf of om er samen over te praten. 



 

Eerste zondag: leg een kroontje (voor een 

koning) bij de zondagkaars  

(van playmobil of een zelfgemaakte) . 

Daar hoort de volgende tekst bij: Vandaag gaat 

het over Batseba. Zij woonde vlakbij het paleis 

van koning David. Toen de koning haar zag, 

werd hij verliefd. Later, toen koning David oud 

was, zorgde Batseba ervoor dat haar zoon 

Salomo koning werd. 

 

Tweede zondag: leg wat graan (Ruth mocht op 

het land van Boaz graan pakken)rond de 

zondagkaars  

Daar hoort de volgende tekst bij: Vandaag gaat 

het over Ruth. Zij ging naar het stadje 

Betlehem, waar ze bijna niemand kende. Dat 

deed ze om voor haar schoonmoeder te zorgen. 

In Betlehem ontmoette Ruth Boaz. Ze trouwden 

en kregen een kind. Dat was het begin van een 

bijzondere familie, waarin later veel koningen 

geboren zouden worden. Ook Jezus stamt uit 

die familie. 

 

Derde zondag: leg een rood koordje (een rood 

touw hing uit het raam van Rachab, zo kon 

Rachab gered worden toen de Israëlieten later 

Jericho veroverden) rond de zondagkaars 

Daar hoort de volgende tekst bij: Het gaat 

vandaag over Rachab. Toen het volk Israël bijna 

in het beloofde land was, gingen twee 

verkenners een kijkje nemen in Jericho. De 

koning van Jericho kwam daar achter en wilde 

hen arresteren, maar Rachab hielp hen 

ontsnappen. Vanaf die dag hoorde Rachab met 

haar familie bij Israël. Ze is een voormoeder van 

Jezus 

 
Heeft Batseba zelf invloed op wat er na het verlies 

van Uria gebeurt met haar en haar nageslacht? 

Ken je iemand, die na verlies, het leven weer kon 
oppakken?  

 

 

Heeft Ruth vertrouwen gehad in het bestaan van een 

leven in een vreemd land? En wie of wat bepaalde 

haar verdere bestaan in dat vreemde land?  

Ken jij iemand die in een land, ver van huis, een 

nieuwe toekomst vond? 

 

  

Wat voor eigenschappen of aard zie je in de daad 

van Rachab? 

Voor wie zou jij een standbeeld oprichten vanwege 

lef of moed? 



. 

Vierde zondag: een sluier (achter een sluier is 

je gezicht bedekt en kun je niet herkent 

worden) bij de zondagkaars 

Vandaag gaat het over Tamar. Zij was 

getrouwd met een zoon van Juda. Haar man 

stierf en zij hadden geen kinderen. Zou de 

familie van Juda nu ophouden te bestaan? 

Dankzij een slim plan van Tamar ging het 

verhaal van de familie toch door. In diezelfde 

familie werd eeuwen later Jezus geboren. 

 

Kerst: zet/leg een popje/kindje bij de 

kerstkaars: Jezus is geboren! 

Vandaag gaat het verhaal over de geboorte 

van Jezus. Naast Maria zie je de engel die de 

geboorte van Jezus aankondigde. 

We hebben het vandaag over Maria, de 

moeder van Jezus. Zij is een jonge vrouw uit 

Nazaret en werd door God uitgekozen als 

moeder van de Heer. 

 

 

 

Afbeeldingen viertafel met kinderen 

 

  

 

 

 

 

 

 

Batseba      27 nov                                     Ruth   4 dec                                  Rachab 11 dec 

 
Zou Tamar het heel moeilijk gevonden hebben om 

haar weduwekleed af te leggen en oneerlijk te zijn 

geweest? Wat deed haar besluiten tot het maken van 

deze keuze? 

-Ben jij wel eens oneerlijk vanwege een groter belang? 

 

Zou Maria beseft hebben wat voor bijzonder kind 

zij krijgen zou? En waren Jozef en Maria vol 

vertrouwen in alles wat hun te doen stond en wat 

er verder gebeurde?  

-Wat betekent Maria voor jou? Heeft ze in deze 

bijzondere gebeurtenis jou dingen laten zien of 

geleerd?                                                                                                             

Wat is voor jou de waarde van de 

Kerstboodschap? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamar     18 dec                                     Maria 25 dec 
 
 
Andere te gebruiken afbeeldingen voor de viertafel 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 27 nov David en Batseba                                           4 dec Ruth 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 dec Rachab                                                        18 dec Tamar 
 
 



 
 

                                       
 
25 dec     Maria                                                                      


