
Advent 1 – Kers van Hoop 

Jes 43:19 Kyk, Ek gaan iets nuut doen, dit staan op die punt om te 

gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in 

die droë wêreld riviere ontspring . . .  

• Watter tekens van hoop sien julle na ‘n moeilike en uitdagende jaar? 

• Hoe kan ons gesin tekens van hoop oprig in hierdie tyd? 

 

Advent 2 – Kers van Vrede 

Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede 

wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie.  

• Vir Jesus beteken vrede nie die afwesigheid van konflik en teenkanting 

nie, maar die teenwoordigheid van genade en liefde. Wat beteken 

hierdie stelling vir jou? 

• Hoe kan ons gesin in hierdie tyd vredemakers wees? 

 

Advent 3 – Kers van Vreugde (pienk) 

Rom 15:13 Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle 

vreugde en vrede vervul, en mag die hoop al hoe sterker word deur die 

krag van die Heilige Gees.  

• Daar het vanjaar ‘n klomp goed in die wêreld gebeur wat hartseer 

gebring het – die teenoorgestelde van blydskap. Dis soms goed om oor 

dié dinge na te dink.  Wat is dit wat julle gesin hierdie jaar hartseer 

gemaak het? 

• Vreugde is nie afhanklik van wat om ons of met ons gebeur 

nie.  Vreugde kry ons as ons naby die Bron leef, uit die Bron leef. Wat 

het dit vir julle gesin beteken om in die jaar te weet: Die Here is by ons? 



Advent 4 – Kers van Liefde  

1 Joh 4:13 Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar 

liefhet, bly God in ons . . .  

• Wat gebeur wanneer ons mekaar liefhet? 

• In ‘n tyd waar mense maklik kon vra: Maar waar is God dan? is ons 

verantwoordelikheid nog groter om lief te hê, sodat God sigbaar kan 

word. Sê vir mekaar hoe julle gesin praktiese liefdeswerk in die tyd kan 

doen en besluit wanneer dit gaan gebeur. 

 

Kersfees (Wit kers in die middel – die Christus kers) 

Luk 2: 1-20 Laat iemand die Kersverhaal lees  

• Sing saam   

o Al was ek nie daar nie (Lied 355) 

o Stille nag (Lied 348) 

• Sê hoekom ons vir mekaar geskenke gee 

• Laat elkeen ‘n klippie kom neersit by die Kersboom en sê waarvoor julle 

dankbaar is vir die jaar wat verby is. 

• Laat iemand afsluit met gebed. 

 


