
Ga mee op weg
met de herders

en de wijzen
naar de kerststal 

en doe mee met onze 

adventsactie!
Adventsactie
voor de jeugd

24 opdrachten en afbeeldingen brengen je dichter bij het kind in de 
kribbe ! Iedere dag mag je één afbeelding toevoegen aan de lege stal, na het volbrengen van 
de opdracht.

Eerste zondag van de advent
Zondag 29 november 

“Weest op uw hoede; weest waakzaam, 
want je weet niet wanneer het ogenblik daar is dat de Heer komt”. (Mc 13, 33-37)

De Heer nodigt ons uit ons hart te openen om Hem te ontvangen. 
Opdracht: Maak een plaatsje in je kamer of in huis met enkele voorwerpen waaruit 
je kan zien dat je uitkijkt naar de komst van de Heer (een adventskrans, een gebeds-
hoekje,…) Voorzie een plaats waar je de bijgevoegde afbeelding van de lege stal kan 
ophangen. Tijdens de 4 weken van de advent mag je iedere dag een extra fi guurtje toe-
voegen aan de tekening (zie voorbeeld bovenaan).

Maandag 30 november
 ”Heer, ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van u is 

voldoende om mijn knecht te doen genezen.” (Mt 4, 18-22)
De Heer nodigt ons uit om Hem binnen te laten in ons hart.
Opdracht: Breng nog een extra versiering aan  in je kamer of in huis waardoor men kan 
zien dat je uitkijkt naar de komst van de Heer, bijvoorbeeld een hart met je naam erop 
geschreven.

Dinsdag 1 december
 ”Ik prijs U Vader, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en ver-

standigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.” (Lc 10, 21-24) 
De Heer nodigt ons uit Hem beter te leren kennen.
Opdracht: Lees een stukje uit de bijbel of uit een kinderbijbel, bijvoorbeeld over de 
Goede Herder (Johannes hoofdstuk 10)

Woensdag 2 december
 ”Talrijke mensen stroomden naar Jezus toe, die lammen, gebrekkigen, blinden, 

stommen en vele anderen met zich meevoerden om ze aan zijn voeten neer te leggen. 
Hij genas hen en zij verheerlijkten God.” (Mt 15, 29-37)

De Heer nodigt ons uit voor anderen in gebed bij de Heer te brengen.
Opdracht: Steek een kaartje, een tekening of een kleine attentie in de bus bij een zieke 
of een eenzame of geef het af bij een woonzorginstelling.
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Donderdag 3 december
”Ieder die nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken 

met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.” (Mt 7, 21.24-27)
De Heer nodigt ons uit op Hem te vertrouwen.
Opdracht: Bid een tientje van de rozenkrans voor alle zieken of steek een kaarsje 
aan in een kapel of kerk.

Vrijdag 4 december
 ”Twee blinden die Jezus volgden riepen luid: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van 

David.’ Jezus raakte hun ogen aan en zei: ‘U geschiede naar uw geloof’. ” (Mt 9, 27-31) 
De Heer nodigt ons uit in Hem te geloven.
Opdracht: Schrijf de geloofsbelijdenis met je mooiste handschrift over uit een gebe-
denboek en versier deze belangrijke tekst zodat je hem kan bewaren of ophangen.

Zaterdag 5 december
”Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij de Blijde Boodschap verkon-

digde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas.” (Mt 9, 35–10, 1.5-8)
De Heer nodigt ons uit om ‘blij’ te zijn en blijheid uit te stralen rondom ons.
Opdracht: Maak anderen blij door een dienst te verlenen.

Tweede zondag van de advent
Zondag 6 december

 “Johannes trad op in de woestijn en doopte”. (Mc 1, 1-8)
De Heer nodigt ons uit om ons te bekeren.
Opdracht: Feestdag van de Sint: Ben je altijd ‘braaf’ geweest. Denk na over je zonden 
en vraag de Heer om vergiffenis. Maak een kruisteken en denk hierbij aan je doop-
sel. Ken je de datum en de plaats van je doopsel? 

Maandag 7 december
 ”Toen Jezus hun geloof zag zei Hij: ‘Vriend, uw zonden zijn u vergeven.’”  (Lc 5, 17-26)

De Heer nodigt ons uit om zijn vriend te zijn.
Opdracht: Breng een moment van stilte door en bid tot Jezus vanuit uw hart.

Dinsdag 8 december
“Verheug u, Vol van genade, de Heer is met u.” (Lc 1, 26-38)

De Heer nodigt ons uit om samen met Maria ons te verheugen.  
Opdracht: Feest van de Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria: bid een 
tientje van de rozenkrans.

Woensdag 9 december
 ”Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Mt 11, 28-30)

De Heer nodigt ons uit om anderen met zachtheid lief te hebben, zoals Hij ons lief-
heeft.
Opdracht: Spreek een bemoedigend woord, bel oma of opa of een zieke voor een 
bemoedigend woord.

Adventsactie

voor de jeugd Ga mee op weg met de herders en de wijzen
naar de kerststal !
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Prachtige 
prijzen 

te winnen!

1x DAB+ radio 

met Bluetooth 



ADVENTSACTIE

Aan de adventsactie van Radio Maria kan ook online worden 
deelgenomen, bekijk de webpagina: 

http://www.radiomaria.be/adventsactie

5x DVD met 

Kerstmusical 

‘Sterrennacht’

in het Nederlands 

ondertiteld

Vele andere mooie prijzen, zoals luister- CD’s, boeken, gadgets, ...

Prachtige 
prijzen 

te winnen!

Neem deel aan de adventsactie van Radio Maria 
van 29 november tot en met 24 december 

en maak kans op één van onze prachtige prijzen! 

Hoe deelnemen?

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden en stuur 
jouw bijdrage in een briefomslag naar de redactie van 
Radio Maria:

een tekening of kerstwens die door Radio Maria 
met kerstmis zal worden overhandigd bij een 
woonzorginstelling

 een foto van de adventsversiering die je thuis 
aangebracht hebt

een tekst uit de bijbel die je versierd hebt
een foto van een kaarsje dat je hebt aangestoken in 

een kapel of kerk
een tekening over het leven van Jezus

De briefomslag per post opsturen naar:
Radio Maria
Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

1x DAB+ radio 

met Bluetooth 

ADVENTSACTIE

1x DAB+ radio 
1x DAB+ radio 
1x DAB+ radio 
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Blijf rechtop in je geloof. 
Luister op woensdag om 17u30 

of op zaterdag om 11 uur 
naar Talitakoem op Radio Maria. 

Twee keer per maand 
brengt zuster Marie-Jeanne 

een nieuwe catechese voor de jeugd.

 Zuster Marie-Jeanne is zuster Annuntiate 
met een groot hart voor de Evangelisatie.

Talitakoem
Neem deel aaN de 

adveNtsactIe 
vaN RadIo maRIa 
eN luIsteR NaaR 

talItakoem!

Download de gratis Radio Maria App, 
luister via uw DAB+ radiotoestel 
of via de website: www.radiomaria.be

Jezus pakte de hand 
van het kind en zei 

tot haar: ‘Talita koem!’ 
Wat vertaald betekent: 

‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 
Onmiddellijk stond het 
meisje op en liep rond. 

(Markus 5, 41)
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Donderdag 10 december
 ”Niemand is groter dan Johannes de Doper.” (Mt 11, 11-15)

De Heer nodigt ons uit om Johannes De Doper te erkennen als de voorloper van de 
Messias en te luisteren naar zijn boodschap
Opdracht: Lees over Johannes de Doper in het evangelie van Mattheüs, 
hoofdstuk 11 of in je kinderbijbel.

Vrijdag 11 december
 ”Wij hebben voor jullie op de fl uit gespeeld 
en jullie hebben niet gedanst.” (Mt 11, 16-19) 

De Heer nodigt ons uit om Hem met hoofd, handen en hart te volgen.
Opdracht: Leer een kerstlied (eventueel met bewegingen). 13

Zaterdag 12 december
 “De mensenzoon zal te lijden hebben.” (Mt 17, 10-13)

De Heer nodigt ons uit om stil te staan bij zijn lijden.
Opdracht: Maak een tekening over het lijden van Jezus.
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Derde zondag van de advent
Zondag 13 december

 “Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, 
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” (Joh 1, 6-8.19-28)

De Heer nodigt ons uit eerbied te hebben.
Opdracht: Kniel een moment neer op een rustige plaats 
voor een persoonlijk gebedsmoment. 15

 Maandag 14 december
“Op zeker dag ging Jezus naar de tempel om te onderrichten.” (Mt 21, 23-27)

De Heer nodigt ons uit om te luisteren naar zijn woorden.
Opdracht: Lees een stukje in je bijbel of een kinderbijbel. Schrijf een stukje over in je 
mooiste handschrift en versier de tekst. Je kan er meerdere maken en deze tekstjes 
uitdelen of versturen. 16

Dinsdag 15 december
 “Later kreeg hij spijt en ging toch.” (Mt 21, 28-32)

De Heer nodigt ons uit spijt uit te drukken en vergeving te vragen.
Opdracht: Schrijf enkele dingen op waarover je spijt hebt. Misschien kan je ook ie-
mand die je gekwetst hebt vergeving vragen. 17

Woensdag 16 december
 “Jezus genas veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten

 en Hij schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.” (Lc 7, 18b-23)
De Heer nodigt ons uit om aandacht te hebben voor de zieken.
Opdracht: Geef een kaartje, een tekening of kleine attentie af bij een zieke, een een-
zame of bij een woonzorginstelling. 18

Adventsactievoor de jeugd
Ga mee op weg met de herders en de wijzen
naar de kerststal !
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Woensdag 23 december
“Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt 

en verkondigde hij Gods lof.” (Lc 1, 57-66)
De Heer nodigt ons uit zijn lof te verkondigen.
Opdracht: Breng extra versiering aan in je kamer of je huis. Gebruik ook 
spreuken uit de bijbel.
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Zaterdag 19 december
 “Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een 

zoon schenken die gij Johannes moet noemen.” (Lc 1, 5-25)
De Heer nodigt ons uit om geen vrees te hebben en in Hem te vertrouwen.
Opdracht: Schrijf een tekstje over uit de bijbel in je mooiste handschrift 
dat je uitnodigt niet te vrezen, maar te vertrouwen op de Heer. (Bvb. Psalm 23)
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Donderdag 17 december
 “Zie, Ik zend mijn bode voor u uit 

die de weg voor uw komst zal bereiden.” (Mt 1, 1-17) 
De Heer nodigt ons uit ons voor te bereiden op zijn komst.
Opdracht: Breng versiering aan in je kamer of je huis in voorbereiding van Kerstmis. 
Gebruik ook spreuken uit de bijbel.
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Vrijdag 18 december
“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; 

het kind in haar schoot is van de Heilige Geest.” (Mt 1, 18-24)
De Heer nodigt ons uit zijn Moeder Maria welkom te heten.
Opdracht: Bid een tientje van de rozenkrans voor alle zieken en eenzame mensen 
of steek een kaarsje aan in een kapel of kerk.

Vierde zondag van de advent
Zondag 20 december

 “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. (Lc 1, 26-38)
De Heer nodigt ons uit dienstbaar te zijn.
Opdracht: Maak je thuis dienstbaar zoals Maria. Help vandaag waar je kan.
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Maandag 21 december
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen 

en gezegend is de vrucht van uw schoot”. (Lc 1, 39-45) 
De Heer nodigt ons uit om vreugdevol te zijn.
Opdracht: Leer een kerstlied (zingen, met bewegingen of met een instrument).

Dinsdag 22 december
“Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder”. (Lc 1, 46-56)

De Heer nodigt ons uit om ook vandaag te zingen van vreugde.
Opdracht: Leer een kerstlied (zingen, met bewegingen of met een instrument).

 Donderdagavond 24 december: kerstavond
 “Zij bracht een zoon ter wereld. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in 

een kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg.” (Lc 2, 1-14)
De Heer nodigt ons bij Hem uit.
Opdracht: Breng een moment van stilte door bij de kribbe en bid tot Jezus 
vanuit uw hart. 26
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