AK 512

Zo noemen we de dag dat de engel Gabriël bij Maria
komt om haar een bijzondere boodschap te brengen.
Maak dit werkje zoals hieronder staat en ontdek
wat de engel vertelt en wat Maria hierop
antwoordt.
Wil jij een berichtje sturen, dan stuur je een kaartje,
een SMSje, een E-mail of een Appje.
God stuurt heel soms zijn engel Gabriël om berichtjes te brengen.
Maar meestal laat Hij de heilige Geest het in je hart leggen.
Dat kun je echt voelen, als je erop let!
Kijk goed naar Maria. Wat antwoordt zij? Vraag jezelf eens af:
Wat ga jij doen als God jou vanavond een berichtje stuurt?
Knutselen:
1. Print blad 2 en 3 op dik papier (~ 160grams) uit. Dat kan dubbelzijdig, maar dan
handmatig invoeren, want het papier is taai: Eerst pagina 2 printen, daarna het
geprinte blad omgekeerd in de papierlade leggen en pagina 3 printen!
Je kunt natuurlijk ook gewoon pagina’s 2 en 3 uitprinten. Plak dan 2 en 3 met de
achterkant tegen elkaar (let wel op dat de engel niet ‘ondersteboven’ komt)
2. Maak een vouw over de stippellijnen (dat is de achterkant van je werkje).
3. Als je werkje open is, zie je hoe Maria eerst alleen zit te bidden.
Doe je de zijkanten over de vouwen dicht, dan wordt de engel Gabriël zichtbaar.
Hij brengt Maria de Boodschap dat zij de Moeder zal worden van de Zoon van God!
Ook zie je, wat het antwoord van Maria daarop is:
“Mij geschiede naar Uw Woord.” (Laat met mij gebeuren, wat u wilt)

Wat geeft Maria ons een geweldig voorbeeld:
Ze geeft zich helemaal over aan God.
Zij vertrouwt Hem helemaal.
Wat moedig he!
Vertrouw ook op God, net als Maria,
dan ben je een echte bikkel!

(Naar Lukas 1,28-31)

De engel zegt tot Maria:
“Wees gegroet Maria, vol van
genade, de Heer is met u. U zult
zwanger worden en een zoon baren,
en u moet hem Jezus noemen.”

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.
Amen

Nu zei Maria: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

