Advent: werkboek bij de

Jesse Tree

naam:___________________________________

jaar:___________________________________
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Hoi
Wat leuk dat je dit werkboek bij de Jesse Tree hebt gedownload of geprint. Zo kun je elke dag een
Bijbelverhaal lezen, een liedje luisteren of zingen en het plaatje inkleuren wat er bij hoort. Als je
de plaatjes op de laatste bladzijden inkleurt en uitknipt, kun je ze ook aan een boom of aan takken
hangen. Dan heb je na 28 dagen een Jesse Tree vol.
Weet je wat Jesse Tree betekent? Het komt uit het Engels en betekent zoiets als de boom van
Jesse. De vader van koning David kennen we met twee verschillende namen: Jesse of Isaï. En daar
komt de naam Jesse Tree vandaan.
In het Bijbelboek Jesaja staat deze tekst: “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen
stronk van Isaï”. Dit betekent dat er een klein nieuw takje zal groeien uit een oude boomstronk.
Hier wordt de Heere Jezus mee bedoeld. In de geschiedenis leek het soms wel of God het volk
Israël was vergeten, maar dat was niet zo. De boomstronk was dus niet helemaal dood, ook al
leek het wel zo. Er groeide een nieuw takje uit en dat was de Heere Jezus. Hij werd na heel veel
jaren geboren, toen de mensen het niet echt meer verwachtten.
Vind je dat niet een mooi beeld? En daarom heeft dit werkboek de naam van de Jesse Tree (of de
Jesse boom). Elke dag lees je een verhaal uit de Bijbel. Met grote stappen ga je door de Bijbel
heen, totdat je bij de verhalen van Kerst bent gekomen. Zo lees je in 28 dagen hoe God voor het
volk Israël zorgt en uiteindelijk ook zorgt dat de Heere Jezus wordt geboren.
Je kunt dit werkboek misschien wel samen met papa, mama of iemand anders lezen en invullen.
Zij kunnen op mijn blog www.flourishlikeapalmtree.nl nog meer lezen over de Jesse Tree en ook
een werkboek voor henzelf downloaden en uitprinten.
Veel plezier met dit werkboek en met de Jesse Tree. Fijne Adventsweken en een fijne Kerst!
Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag! Groeien als een palmboom!
Liefdevolle groet, Annelies
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rooster bij het volgen van de

Jesse Tree
in mijn (kinder)bijbel is
dat verhaal / bladzijde:

Advent week 1
 zondag
het verhaal van de schepping door God

 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

______

het verhaal van Adam en Eva en de eerste zonde

______

het verhaal van de belofte bij de regenboog aan Noach

______

het verhaal van de belofte van kinderen aan Abraham

______

het verhaal van de ram die geofferd werd in plaats van Izak

______

het verhaal van de droom van Jakob

______

het verhaal van de jas van Jozef en zijn verblijf in Egypte

______

Advent week 2
 zondag
het verhaal van de roeping van Mozes bij de brandende struik

 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

het verhaal van het volk Israël en het bloed op de deurposten

______

het verhaal van God Die de tien geboden geeft

______

het verhaal van Jozua die met het volk de stad Jericho inneemt

______

het verhaal van Gideon die vocht met kruiken en fakkels

______

het verhaal van Ruth die God volgt en met Boaz trouwt

______

het verhaal van Samuël die een nieuwe koning voor Israël zalft

______

Advent week 3
 zondag
het verhaal van David die de reus Goliath verslaat

 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

______

het verhaal van Elia op de berg Karmel

______

het verhaal van Jona, de vis en de stad Ninevé

______

het verhaal van Hizkia die bidt om bevrijding

______

het verhaal van Jeremia die als profeet de boodschap van God vertelt

______

het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil

______

het verhaal van Habakuk die op de wachttoren gaat staan

______

Advent week 4
 zondag
het verhaal van Nehemia die Jeruzalem op gaat bouwen

 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

______

______

het verhaal van Maria die hoort dat ze moeder van Jezus zal worden

______

het verhaal van Elizabeth die nog een kind krijgt als ze al heel oud is

______

het verhaal van Jozef die een droom krijgt

______

het verhaal van Jezus Die geboren wordt in een stal

______

het verhaal van de wijzen uit het Oosten die Jezus komen aanbidden

______

het verhaal van Jezus Die het Begin en het Einde is

______
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Thema

: de schepping

Symbool : wereldbol

Persoon : God, Die de wereld maakte

Lezen

: het verhaal van de schepping door God

Dag 1

Wat zou je tegen God willen zeggen?

www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Advent week 1:zondag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Dank U wel’ van de cd ‘Ik ken je wel’
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank u wel voor het groeien van het graan
dank u wel voor de dieren in de wei
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank u wel voor de vissen in de plas
dank u wel voor de bossen en de hei
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank u wel voor elk mens, voor ieder kind
dank u wel want U bent zo heel dichtbij
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music / Schröder & Busser
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Thema

: zonde en verdriet

Symbool : appel (met slang)

Persoon : Adam en Eva, die de eerste zonde deden

Lezen

: het verhaal van Adam en Eva en de eerste zonde

Dag 2

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:maandag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Sorry zeggen’ van de cd ‘Kom aan boord’
Ik geef wel eens een harde duw, da’s helemaal niet goed
dan weet ik dat ik eigenlijk “sorry” zeggen moet
maar als het dan per ongeluk gaat, is het dan ook nodig?
moet ik dan perse sorry zeggen of is dat overbodig?
Refrein 1:

Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik niet zo fijn
sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn
sorry zeggen dat is iets, dat doe ik niet zo graag
en als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag

Sorry zeggen vind ik soms een beetje flauwekul
want als die ander nou begon dan is het niet mijn schuld
maar als hij nou geen sorry zegt, voel ik me rot van binnen
dan wil ik wel de eerste zijn, want iemand moet beginnen
Refrein 1
Vader in de hemel, leer mij terug te gaan
om sorry te zeggen, als het fout is gegaan
Vader in de hemel, help mij telkens weer
de vrede te bewaren, want ik wil geen ruzie meer!
Refrein 2:

Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik niet zo fijn
Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn
Sorry zeggen dat is iets, dat doe ik niet zo graag
’t is beter om het toch te doen, dus daarom maar vandaag

Tekst: Reni Krijgsman
Muziek: Elisa Krijgsman
© 2001 Reli Music Productions
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: belofte

Symbool : ark en regenboog

Persoon : Noach, die uit de ark kwam en de belofte bij de regenboog kreeg

Lezen

: het verhaal van de belofte bij de regenboog aan Noach

Dag 3

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:dinsdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Ken je dit verhaal’ van de cd ‘Kom aan boord’
God zei: “Noach bouw een boot, samen met je zonen
maak hem sterk en maak hem groot, je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen
Ik zal ze sturen twee aan twee, Ik wil hun leven sparen”
De ark was netjes afgebouwd, de intocht kon beginnen
de dieren liepen twee aan twee, de ark van Noach binnen
toen deed God de deur op slot, en liet de wolken komen
de regen viel met bakken neer, en bleef en bleef maar stromen
Refrein:

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
zo wordt het nu al eeuwenlang, verteld in elke taal
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
lees maar in de Bijbel, want daar staat het allemaal

De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark, die zouden overblijven
maar op een dag was het voorbij, het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij, de zon begon te schijnen
De aarde werd weer langzaam groen, de bomen gingen groeien
er startte weer een nieuw seizoen, en bloemen gingen bloeien
Noach liet de dieren gaan, ze mochten gaan proberen
om elk weer op z’n eigen plek, op aarde terug te keren

Refrein

Toen zei God: “Kijk eens omhoog, zie daar die boog vol kleuren
Luister Noach, Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
Ik zal met jullie nog een keer, de aarde op gaan bouwen
Ik maak met jou een nieuw begin, daar mag je op vertrouwen”

Refrein

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 2002 Celmar Music / Schröder & Busser
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Thema

: trouw

Symbool : sterren

Persoon : Abraham, die de belofte van kinderen krijgt

Lezen

: het verhaal van de belofte van kinderen aan Abraham

Dag 4

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:woensdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Volg mij’ van de cd ‘Wereldwijs’
Volg Mij
Ik ben de waarheid
volg Mij
Ik ben de weg
volg Mij
Ik ben het leven
doe altijd wat Ik zeg
Heer ik volg U
Heer ik volg U
Heer ik volg U
op de weg
Volg Mij
Ik ben de herder
volg Mij
Ik ben het licht
volg Mij
Ik ben de meester
Ik geef je onderricht
Heer ik volg U
Heer ik volg U
Heer ik volg U
in het licht
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
Š 1998 EMI Music Holland BV
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Thema

: bescherming

Symbool : ram

Persoon : Izak, die niet hoeft te sterven omdat God voor een ram zorgt

Lezen

: het verhaal van de ram die geofferd werd in plaats van Izak

Dag 5

Wat zou je tegen God willen zeggen?

www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Advent week 1:donderdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘De Heer is mijn herder’ van de cd ‘Kom aan boord’
Refrein:

De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Refrein

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
Uw goedheid en Uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Refrein

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music
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Thema

: God is altijd bij je

Symbool : ladder

Persoon : Jakob, die God ziet in een droom

Lezen

: het verhaal van de droom van Jakob

Dag 6

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:vrijdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Heer, U kent mij als geen ander’ van de cd ‘Ik ken je wel’
Heer, U kent mij als geen ander, U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten, voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer, daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder, dat ik niet begrijpen kan
Refrein:

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Ook al zou ik naar het westen, of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden, U zult altijd naast me staan
en U maakte heel mijn lichaam, telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten, het is mij te wonderbaar
Refrein:

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (6x)

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music
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Thema

: God voorziet

Symbool : kleurrijke jas

Persoon : Jozef, die merkt dat God voor hem zorgt

Lezen

: het verhaal van de jas van Jozef en zijn verblijf in Egypte

Dag 7

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:zaterdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Jij bent jij’ van de cd ‘Thuis’
Je slaapt en ik bekijk je
m’n zoon zoals je daar ligt
dan denk ik op wie lijk je
de trekken in je gezicht
soms op je vader en dan weer op mij
een beetje op allebei
maar eigenlijk ben je uniek m’n zoon
want jij bent jij, jij bent jij
Ik zag je vandaag op je skateboard
je scheurde bij ons door de straat
misschien ga je ooit in de racesport
of word je het liefst acrobaat
een visser, een jager, een drummer, een clown
of iets in de maatschappij
maar eigenlijk maakt het niet uit m’n zoon
want jij bent jij, jij bent jij
Nu heb je nog je dromen
nu lijkt het leven een dans
maar als er stormen komen
en raak je ooit uit balans
dan zal er iemand achter je staan
iemand sterker dan jij
en samen zal het wel gaan m’n zoon
Hij en jij, jij en Hij
onthoud ’t m’n zoon, je bent buitengewoon
jij bent jij, jij bent jij, jij bent jij

Tekst & muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
© 1992 EMI Music Holland BV
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: God leidt ons

Symbool : brandende struik

Persoon : Mozes, die leider van het volk Israël wordt

Lezen

: het verhaal van de roeping van Mozes bij de brandende struik

Dag 8

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:zondag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘De weg die je moet gaan’ van de cd ‘Eerlijk als goud’
Wie trok door de woestijn heen, als de leider van zijn volk
wie wist zelf ook de weg niet, maar wie volgde slechts een wolk
vertrouwend op dat ene - zeker wetend - dit is goed
wie wist er zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed!
Refrein:

Want soms is er een teken
een ijzersterk gevoel
je kunt het niet verklaren
maar ’t leidt je naar je doel
want soms krijg je een seintje – je ziet een teken staan
dan voel je diep van binnen de weg die je moet gaan

Al hadden al die vissers, van hun toekomst geen idee
toen Jezus zei: kom volg me, ging een ieder met hem mee
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed!

Refrein

Wie kwamen uit het oosten, wie kwamen eens van ver
wie volgden aan de hemel, slechts de stralen van een ster
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed

Refrein

want soms krijg je een seintje – je ziet een teken staan
dan voel je diep van binnen de weg die je moet gaan!
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2003 Celmar Music / Schröder & Busser
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Thema

: plaatsvervanging

Symbool : lammetje

Persoon : volk Israël, dat verteld werd dat ze het Pascha moesten gaan houden

Lezen

: het verhaal van het volk Israël en het bloed op de deurposten

Dag 9

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:maandag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Vader in de hemel’ van de cd ‘Ik ken je wel’
Vader in de hemel
heilig is Uw naam
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan
Uw goedheid en genade
ervaar ik telkens weer
nee, niemand is aan U gelijk
O, allerhoogste Heer
Vader in de hemel
dank U voor Uw Zoon
want door Zijn pijn en lijden
kunt U mijn Vader zijn
de straf die ik verdiende
die droeg Hij aan het kruis
zo nam Hij al mijn zonden weg
en bracht mij bij U thuis
Vader in de hemel
dank U voor uw Geest
die kracht en overwinning
maar ook Uw vrede geeft
Hij wil mij steeds weer helpen
te leven heilig en rein
en zo, in alles wat ik doe
een kind van U te zijn (2x)

Tekst & Muziek: Pieter van Maastricht
© 2000 St. Opwekkingslektuur / Continental Sound
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: regels

Symbool : tien geboden

Persoon : God, Die de tien geboden geeft

Lezen

: het verhaal van God Die de tien geboden geeft

Dag 10

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 1:dinsdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Doen wat Jezus zegt’ van de cd ‘Ezelsoren’
Mensen maken oorlog, kinderen lijden honger
of zwerven over straat, maar onze mooie woorden
zullen toch niet maken, dat het overgaat
Refrein:

Het gaat niet om mooie praatjes
Wie er goed is en wie slecht
Praatjes vullen geen gaatjes
We moeten doen wat Jezus zegt
Doen wat Jezus zegt

Zorgen voor de zwakken, delen met de armen
dienen als een knecht, vluchtelingen helpen
treurenden vertroosten, doen wat Jezus zegt
Refrein
Trouw zijn in de liefde, durven te vergeven
dienen als een knecht, opstaan tegen onrecht
hongerigen voeden, doen wat Jezus zegt
Refrein (2x)
doen wat Jezus zegt
doen wat Jezus zegt

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
© 2006 Unisong Music Publishers
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Thema

: overwinning

Symbool : ramshoorn

Persoon : Jozua, die de opdracht kreeg om de stad Jericho in te nemen

Lezen

: het verhaal van Jozua die met het volk de stad Jericho inneemt

Dag 11

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:woensdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Wie durft het aan’ van de cd ‘Lef’
Refrein 1:

Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan (2x)

Refrein 2:

Ook al sta je voor gek, ook al loop je gevaar
ook al doet het soms zeer, en al vind je het raar
ben je bang bovendien, wil je vluchten misschien

Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien
Wie durft het aan, zoals Noach
wie durft het aan, zoals Jozef in de put
wie durft het aan, zoals Mozes
wie durft het aan, zoals Daniël en Ruth

Refrein 1 en 2

Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien
Brigde:

Jezus zegt, dat Hij ons nooit alleen laat
en dat Hij ons bidden altijd hoort
als we opstaan, zullen we het merken
Hij is te vertrouwen op Zijn woord

Refrein 1

durf ik het aan
durf jij het aan
wie durft het aan
Tekst & Muziek: Marry van Berkel
© 2011 Marry van Berkel
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: moed

Symbool : kruik

Persoon : Gideon, die heel moedig ging strijden

Lezen

: het verhaal van Gideon die vocht met kruiken en fakkels

Dag 12

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:donderdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Klein maar dapper’ van de cd ‘Vrij zijn’
Jongens:

Het is elke dag weer kiezen, gaan we winnen of verliezen
als het tegenzit (meiden: als het tegenzit)
wij zijn eigenlijk maar zelden, van die hele grote helden
maar wij weten dit: (meiden: maar wij weten dit:)

Refrein 1:

Meiden:

het is God die alle macht heeft, en ons altijd nieuwe kracht geeft
wij zijn klein maar dapper
Hij heeft ons de kans gegeven, om te kiezen voor het leven
wij zijn klein maar dapper
Het most eigenlijk niet maggen, als je vaak wordt uitgelachen
word je horendol (jongens: word je horendol)
je ziet overal ellende, ’t is een vreselijke bende
maar wij houden vol (jongens: maar wij houden vol)

Refrein 2:

want de God die weet wat goed is, heeft ons laten zien wat moed is
wij zijn klein maar dapper
En Hij leerde ons voor altijd, op te komen voor de waarheid
wij zijn klein maar dapper

Word je later dameskapper, of een wijze wetenschapper
of een maffe moppentapper, wees geen slome oelewapper
niet verslappen, maar wees dapper

Refrein 1 en 2

klein maar dapper (5x)
Tekst: Rikkert Zuiderveld
Muziek: Elisa Krijgsman
© 2001 Unisong Music Publishers / Reli Music
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Thema

: God zorgt voor ons

Symbool : graan

Persoon : Ruth, die merkt dat God voor haar zorgt

Lezen

: het verhaal van Ruth die God volgt en met Boaz trouwt

Dag 13

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:vrijdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Als je bidt’ van de cd ‘Een boom vol liedjes 1’
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven
als je klopt aan de deur,
zal Hij opendoen
als je zoekt,
dan zul je ’t vinden
halleluja
halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één
Refrein
Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen
Refrein
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Thema

: koningschap

Symbool : kroon

Persoon : Samuël, die opdracht krijgt om koningen te zalven

Lezen

: het verhaal van Samuël die een nieuwe koning voor Israël zalft

Dag 14

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 2:zaterdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Here der Heren’ van de cd ‘Een boom vol liedjes 2’
Here der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen
U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht
Bij wie ik schuil
Halleluja...
Eer aan de Vader
Die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon
Die mij tot leven riep
Eer aan de Geest
U maakt ons samen één
U alleen
U heb ik lief
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Thema

: overwinning

Symbool : slinger

Persoon : David, die samen met God veel overwinningen had

Lezen

: het verhaal van David die de reus Goliath verslaat

Dag 15

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:zondag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘David met zijn slinger’ van de cd ‘Opwekking kids deel 2’

David met zijn slinger
die was voor niemand bang.
Hij bad tot God zijn Vader
en zong een lofgezang.
Klein, veracht van mensen,
vertrouwde hij op God.
Hij nam vijf gladde stenen
en luisterde niet naar spot.
En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond.
En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond
en rond en rond en rond en rond
en rond en rond en rond.
De kleine steen vloog door de lucht
en de reus viel op de grond.

Nederlandse tekst: Opwekking
Arrangement: Hugh Mitchell
© Opwekkingslektuur / Continental Sound
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Thema

: niemand anders dan God

Symbool : altaar

Persoon : Elia, die God vraagt om vuur

Lezen

: het verhaal van Elia op de berg Karmel

Dag 16

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:maandag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Je krijgt geen spijt’ van de cd ‘Goed gestemd’
Refrein:

Je krijgt geen spijt als je ja! zegt tegen Jezus
je krijgt geen spijt als je Hem je leven geeft
je krijgt geen spijt als je ja! zegt tegen Jezus
Hij die Zichzelf ook aan ons gegeven heeft (2x)

Hij vergeeft je zonden (echo)
Hij kent al je pijn (echo)
Hij verzorgt je wonden (echo)
al ben je groot of klein (echo)
Hij geeft je het leven (echo)
dat geen einde kent (echo)
en Hij geeft Zijn zegen (echo)
als je bij Hem bent (echo)

Refrein

Hij vergeeft je zonden (echo)
Hij kent al je pijn (echo)
Hij verzorgt je wonden (echo)
al ben je groot of klein (echo)
Hij geeft je het leven (echo)
dat geen einde kent (echo)
en Hij geeft Zijn zegen (echo)
als je bij Hem bent (echo)

Refrein

Hij die zichzelf ook aan ons gegeven heeft (2x)

Tekst & Muziek: Kees Kraaijenoord
© 1998 Kees Kraaijenoord
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Thema

: redding

Symbool : grote vis

Persoon : Jona, die gered werd door een vis

Lezen

: het verhaal van Jona, de vis en de stad Ninevé

Dag 17

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:dinsdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Jona’ van de cd ‘Een boom vol liedjes deel 1’
Op een dag zei God tegen Jona
luister goed
Jona, Jona, ga naar Ninevé,
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee
Ik wil niet naar die nare stad, de mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad, tot hij een schip gevonden had
Dat voer naar Tarsis over zee, maar niet naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé, ik wil niet
Jona, Jona, ga naar Ninevé, maar God ging met hem mee
Hij stuurde 't schip in een orkaan, en de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan, die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord, gooi mij maar overboord. Plons!
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee
Die lustte Jona al te graag, drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand, en spuugde hem aan land
Jona, Jona, ga naar Ninevé, 'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé, 'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé, 'Ik ga naar Ninevé'
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Thema

: gebedsverhoring

Symbool : brief

Persoon : Hizkia, die een brief in de tempel brengt

Lezen

: het verhaal van Hizkia die bidt om bevrijding

Dag 18

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:woensdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Ik neem even de tijd’ van de cd ‘Eerlijk als goud’
Ik neem even de tijd , om met U te praten
even met U alleen
ik neem even de tijd , om bij U te zijn, Heer
niemand om me heen
Ik neem even de tijd, om naar U te luist’ren
en stil te zijn voor U
ik neem even de tijd , om Uw stem te horen
Heer, ik luister nu
Refrein:

Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort
Spreek Heer, ik luister, ik luister naar Uw woord

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden
God van liefde en trouw
ik neem even de tijd , omdat ik wil zeggen
dat ik van U hou
Ik neem even de tijd, om Uw woord te lezen
dat U gegeven heeft
ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken
door Uw woord dat leven geeft

Refrein

U neemt altijd de tijd, om naar mij te luist’ren
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft, want op elk moment Heer
staat U klaar voor mij

Refrein

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2003 Celmar Music
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Thema

: verlossing beloofd

Symbool : oog met tranen

Persoon : Jeremia, die de boodschap van God aan het volk vertelt

Lezen

: het verhaal van Jeremia die als profeet de boodschap van God vertelt

Dag 19

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:donderdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Wie zich tot Hem richtenb’ van de cd ‘Dichterbij’

Wie zich tot Hem richten
zullen stralen van vreugde
wie zich tot Hem richten
zullen stralen van vreugde
wie zich tot Hem richten
zullen stralen van vreugde
hun vertrouwen is niet
hun vertrouwen is niet
hun vertrouwen is niet voor niks, oh nee (2x)
Ik had zoveel te vragen
en Hij heeft mij geantwoord
van alle angsten heeft Hij mij bevrijd
mijn gebed heeft Hij verhoord
Wie zich tot Hem richten ...
Je kan er zo ellendig aan toe zijn
je bent verdrietig, wanhopig of je huilt
maar je zult zien, ja je zult merken
hoe goed de Heer is, als je bij Hem schuilt
Wie zich tot Hem richten ...
... hun vertrouwen is niet voor niks, oh nee (5x)
Tekst & Muziek: Herman Boon
Š 2008 Herman Boon

www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: vertrouw op God

Symbool : leeuw

Persoon : Daniël, die vertrouwde op God

Lezen

: het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil

Dag 20

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:vrijdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Daniël’ van de cd ‘Een boom vol liedjes deel 2’
Refrein:

Daniël, Daniël,
vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël,
vertrouw op God, Hij hoort je wel

Als je in de kuil van de leeuwen ligt
Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht
Al zien ze geel en groen
Ze kunnen je niks doen

Refrein

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst
Ze lusten je wel rauw
Maar God belooft je trouw

Refrein

Soms wordt er vreselijk op me geknord
Dan lijkt het of ik opgegeten wordt
Maar zit ik in het nauw
Dan denk ik weer aan jou

Refrein

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
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Thema

: verwachten

Symbool : wachttoren

Persoon : Habakuk, die op de uitkijk staat

Lezen

: het verhaal van Habakuk die op de wachttoren gaat staan

Dag 21

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 3:zaterdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Ik leg mijn leven in Uw handen’ van de cd ‘Eerlijk als goud’
‘k Leg mijn leven in uw handen
en ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
want ik wil vol zijn van U, Heer
Ik hef mijn handen naar U op
en ik zie uit naar U
maak mij stil van binnen
en vul mij met uw Geest
vul mij nu
‘k Leg mijn leven in uw handen
en ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
want ik wil vol zijn van U, Heer
Ik hef mijn handen naar U op
en ik zie uit naar U
maak mij stil van binnen
en vul mij met uw Geest
vul mij nu (2x)
‘k Leg mijn leven in uw handen
en ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
want ik wil vol zijn van U, Heer
Tekst & Muziek: Herman Boon
© 2003 Herman Boon
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Thema

: herstel

Symbool : stadsmuur

Persoon : Nehemia, die Jeruzalem gaat herbouwen

Lezen

: het verhaal van Nehemia die Jeruzalem op gaat bouwen

Dag 22

Wat zou je tegen God willen zeggen?

www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Advent week 4:zondag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Zoals Nehemia’ van de cd ‘Een boom vol liedjes deel 3’
Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia
Al heeft de vijand ons geslagen
Al zijn er gaten in de muur
Wij werken samen alle dagen
Wij zullen slagen op den duur
Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia
Al wil de vijand ons verhinderen
Al lacht hij: dat is veel te zwaar
Wij bouwen samen met Gods kinderen
En het komt voor elkaar
Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: een bijzondere taak

Symbool : witte lelie, als teken van puurheid

Persoon : Maria, die hoort dat ze zwanger zal worden

Lezen

: het verhaal van Maria die hoort dat ze moeder van Jezus zal worden

Dag 23

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:maandag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Meisje uit Nazareth’ van de cd ‘Een boom vol kerstliedjes’
Meisje uit Nazareth, door God apart gezet
Hij zond een engel vanaf Zijn troon
Die haar de boodschap bracht, Ik heb aan jou gedacht
Jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon
Hij zei
Wees gegroet (ave Maria)
Wees niet bevreesd (ave Maria)
Wees vervuld van Mijn Geest
Toen zei Maria stil, ik wil als God het wil
Dat het gebeuren zal naar Zijn woord
Ging toen uit Nazareth, naar nicht Elisabeth
Die had van God al het nieuws gehoord
Ze zei
Wees gegroet
O wat een eer
Jij wordt de moeder van mijn Heer
Later in Bethlehem, vonden de herders Hem
't Kind van Maria Gods eigen Zoon
Net als die herders toen, willen wij 't zelfde doen
Buigen voor Jezus met eerbetoon
Zoon van God (Zoon van Maria)
Maak ons rein
Laat ons als Maria zijn
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
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Thema

: het onmogelijke is mogelijk

Symbool : moeder met kind

Persoon : Elizabeth, die moeder wordt van Johannes de Doper

Lezen

: het verhaal van Elizabeth die nog een kind krijgt als ze al heel oud is

Dag 24

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:dinsdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Zacharias en Elisabeth’ van de Youtube
Kom en luister naar dit liedje
het vertelt een oud verhaal
van de priester Zacharias
en Elisabeth zijn vrouw
die zo graag een kindje wilden
’t kindje dat er maar niet kwam
tot een engel Zacharias
in de tempel zoeken kwam
Zacharias moet je horen
ik heb heel goed nieuws voor jou
God zal je een kindje geven
het kindje dat je zo graag wou
en Johannes zal hij heten
blijdschap brengt hij iedereen
met het wonder van zijn boodschap
God laat mensen niet alleen
Kun je het nu niet geloven
weet je niet van Abraham
hoe God ook heel oude mensen
best een kindje geven kan
dan is het misschien maar beter
dat je ook niks zeggen zal
tot Elisabeth de baby
veilig in haar armen houdt
Tekst: onbekend
Muziek: onbekend
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Thema

: doen wat goed is

Symbool : hamer

Persoon : Jozef, die Maria toch niet verlaat

Lezen

: het verhaal van Jozef die een droom krijgt

Dag 25

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:woensdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Als je veel van iemand houdt’
van de cd ‘Een boom vol kerstliedjes’
Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon
omdat God van mensen houdt,
gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon
en de wijzen brachten goud,
mirre en wierook voor het kind
als eerbetoon
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon
en als jij de Heer vertrouwt
leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
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Thema

: de Redder komt

Symbool : kribbe

Persoon : Jezus, Die geboren wordt

Lezen

: het verhaal van Jezus Die geboren wordt in een stal

Dag 26

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:donderdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘U kwam van zo hoog’ van de cd ‘Een boom vol kerstliedjes’
U kwam van zo hoog
En U daalde zo diep
Jezus
Toen U als een kind
In een kribbetje sliep
Jezus
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle namen
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle naam
U was als een koning
U werd als een knecht
Jezus
Want U heeft Uw leven
Voor ons afgelegd
Jezus
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle namen
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle naam
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
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Thema

: God aanbidden

Symbool : ster

Persoon : wijzen uit het Oosten, die Jezus aanbidden

Lezen

: het verhaal van de wijzen uit het Oosten die Jezus komen aanbidden

Dag 27

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:vrijdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘Een koning is geboren’ van de cd ‘Een boom vol kerstliedjes’
Een koning is geboren, een koning, een koning
een koning is geboren, heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen, als baby'tje zo klein
voor alle mensen, ook voor jou, wil Hij de koning zijn
Waar is Hij dan geboren, die koning, die koning
waar is Hij dan geboren, ik denk ineen paleis
o nee, die koning die ik ken, de machtigste van al
die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal
Waar moet Hij dan in slapen, die koning, die koning
waar moet Hij dan in slapen, een gouden hemelbed
o nee, die koning die ik ken, die heeft geen bed van goud
geen pracht en praal, maar o zo kaal, een kribbetje van hout
Wat draagt Hij dan voor kleren, die koning, die koning
wat draagt Hij dan voor kleren, een jas van hermelijn
o nee, die koning die ik ken, die heeft er zelfs niet één
en ook geen hemdje van satijn, maar doekjes om zich heen
Hoe kan ik Hem dan vinden, die koning, die koning
hoe kan ik Hem dan vinden, weet jij misschien de weg
die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis
vraag Hem in 't kribje van je hart
dan wordt het een paleis
dan wordt het een paleis
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Thema

: begin en einde

Symbool : Chi Rho teken, van de eerste twee Griekse letters van het woord Christus

Persoon : Jezus, Die het begin en einde is

Lezen

: het verhaal van Jezus Die het Begin en het Einde is

Dag 28

Wat zou je tegen God willen zeggen?
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Advent week 4:zaterdag

 Lees het Bijbelverhaal
 Hang het bijbehorende symbool in de Jesse Tree
 Luister het lied dat bij het verhaal van vandaag past
 Waar wil je God voor danken? Waar wil je voor bidden? Schrijf het hiernaast op.

Lied bij deze dag: ‘In het huis van de vader’ van de cd ‘Thuis’
Refrein:

In het huis van de Vader
is een plaatsje voor jou
in het huis van de Vader
is een plaatsje voor jou

Daar zijn twaalf poorten in
die gaan nooit meer dicht
daar zal geen lamp meer zijn
want God is ons licht

Refrein

Wij zullen voor Hem staan
versierd als een bruid
en Jezus de bruidegom
Hij nodigt je uit

Refrein

In het huis van mijn Vader
zijn heel veel woningen
en ik ga daar heen om voor jullie
een plaats klaar te maken
en als ik dat gedaan heb
kom ik terug om jullie mee te nemen
dan mag je ook zijn waar ik ben
Kyrie Eleison
Kyrie Eleison
Kyrie Eleison
Kyrie Eleis (4x)
Tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© 1979 EMI Music Holland BV
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Symbolen bij de Jesse Tree week 1 en 2
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Symbolen bij de Jesse Tree week 3 en 4

www.FlourishlikeaPalmTree.nl

