24 december (naar Lucas 1, 67-79) Hier zie je de vader van Johannes staan. Wie
weet nog hoe hij heet? Hij is na de geboorte van zijn zoon Johannes zó blij dat hij gaat
staan om voor God een danklied te zingen: “Geprezen zij de Heer, de God van Israel.
Hij komt zijn volk verlossen. De lang beloofde redder komt zodat wij God weer kunnen
dienen. En jij, mijn zoon, zult de weg bereiden voor de komst van de Heer. God zal
onze voeten weer opnieuw richten op de weg van de vrede.” Weet jij wie de Vredevorst
is die ons weer Vrede in ons hart kan geven? Dat is Jezus en zijn geboorte gaan we
vannacht en morgen vieren. Kom jij ook in de kerk dit grote geboortefeest meevieren?
Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Vader God, dank U dat we bijna de geboorte van Jezus
gaan vieren. We bidden voor alle mensen die vanavond, vannacht en morgen naar de
kerk komen. Dat ze Jezus van hart tot hart mogen ontmoeten. Kom, Heer Jezus, kom.
Amen.
25 december (naar Lucas 2, 1-14) Zou jij ook wel één van die kinderen willen zijn die
heel dichtbij Jezus’ kribbe staan? Jozef kijkt vol bewondering naar de kleine Jezus.
Maria zit rustig en kijkt vol liefde naar haar zoon Jezus. Wat een wonder dat Hij, de
Zoon van God, zo onopvallend in een stal is geboren! Jozef en Maria hebben een
lange reis achter de rug. Ze moesten van Nazaret naar Bethlehem gaan om zich voor
de volkstelling te laten inschrijven. De reis was erg zwaar voor Maria omdat de baby
bijna geboren zou worden. Toen konden ze in alle drukte niet eens een goede
slaapplaats in een herberg in Bethlehem vinden! Gelukkig vinden ze onderdak in een
dierenstal waar het rustig en een beetje warm is. Maria wikkelt Jezus na de geboorte in
doeken en legt hem in een kribbe. In de omgeving zijn er herders die hun kudde
schapen bewaken. Plotseling worden zij opgeschrikt door een stralende Engel van de
Heer die hen zegt: “Wees niet bang, ik vertel jullie een hele blijde boodschap. Vandaag
is voor jullie en alle mensen een Redder geboren, Christus de Heer. In Bethlehem zul
je het pasgeboren Kind vinden in een kribbe, in doeken gewikkeld.” Daarna zien de
herders nog een heleboel engelen die luid zingen: “Eer aan God in den hoge en vrede
op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.”
Snel gaan de herders op zoek naar Jezus. Ga jij ook mee?
Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. God, dank U voor de geboorte van Jezus Christus, onze
Heer. Ook wij willen Hem aanbidden, net als de herders en zovelen anderen gedaan
hebben. Kom, Heer Jezus, kom en blijf iedere dag bij ons. Amen.
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Ga jij ook mee op weg naar Kerstmis?
Van 17 tot en met 25 december
Het feest van Kerstmis komt steeds dichterbij. Heb je de kerstkalender op een mooi
zichtbaar plekje gezet? Vanaf 17 december mag je van de kerstkalender iedere dag
één luikje opendoen. En iedere dag gaat er een kaarsje meer aan totdat er op kerstmis
9 kaarsjes zijn. Achter het luikje zie je een plaatje en hieronder vindt je het verhaaltje
dat hoort bij het plaatje. In het Nieuwe Testament (tweede gedeelte van de Bijbel) zijn
er vier schrijvers (evangelisten) die over Jezus hebben verteld. De komende dagen
luisteren we eerst naar twee verhalen van de evangelist Matteüs en dan naar de
verhalen van de evangelist Lucas. Het zijn prachtige verhalen met veel engelen.
17 december (naar Matteüs 1, 1-17) Weet jij wie jouw grootouders en overgrootouders
zijn? Hoe heten zij? Heb je wel eens een stamboom van jouw familie gezien?
Misschien komen voorvaders van jou uit Nederland of uit het buitenland…Jezus, die
Christus genoemd wordt, heeft ook een stamboom. Kijk maar achter het luikje. Een van
de voorvaders van Jezus was Abraham, de vader van Isaak en grootvader van Jakob.
Heb jij wel eens gehoord van de beroemde Koning David die eerst gewoon een
schaapherder was? Hij staat ook in Jezus’ stamboom. De vader die op aarde voor
Jezus heeft gezorgd was Jozef. Hij is de man van Maria. Weet jij wie de echte Vader
van Jezus is? Ja, dat is God die wij ook Onze Vader mogen noemen. Laten we samen
bidden: (Eerst een kruisteken) In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in
bekoring maar verlos ons van het kwade. Amen.
18 december (naar Matteüs 1, 18-24) Zie je op het plaatje iemand op een bed? Dat is
Jozef. Hij slaapt onrustig want hij heeft net gehoord dat Maria een kindje verwacht. Hij
begrijpt het helemaal niet: ze zijn nog helemaal niet getrouwd en samen geweest. Hoe
kan zij dan een kindje verwachten? Van wie zou dat kindje zijn? Hij is in de war en
verdrietig en denkt erover in stilte van haar weg te gaan. Maar dan verschijnt er een
Engel in zijn droom! Deze Engel van de Heer zegt hem: “Wees niet bang, Jozef, om
met Maria te trouwen. Het kindje komt van God de heilige Geest. Maria zal een zoon
ter wereld brengen die je Jezus moet noemen. Jezus zal zijn volk redden uit hun
zonden. Hij zal ook Immanuel genoemd worden, dat betekent: God-met-ons.” Toen
Jozef wakker werd, was hij helemaal opgelucht. Hij zou toch met Maria kunnen
trouwen en hij zou goed voor Jezus en Maria zorgen.

Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Lieve God, wij bidden voor alle vaders, dat zij net als
Jozef goed voor hun vrouw en kinderen zorgen. Kom, Heer Jezus, kom. Amen.
19 december (naar Lucas 1, 5-25) Op het plaatje zie je rechts een man staan. Hij heet
Zacharias en is een Joodse priester. Hij is al heel lang getrouwd met Elisabeth maar zij
hebben jammer genoeg geen kinderen kunnen krijgen. Daar zijn ze nog steeds
verdrietig van, ze hebben zo vaak tot God om een kind gebeden. Vandaag is Zacharias
speciaal uitgekozen om het wierookoffer in de tempel op te dragen. Plotseling
verschijnt er een schitterende Engel des Heren. Zacharias schrikt er hevig van. Maar
de Engel zegt tegen hem: “Wees niet bang, Zacharias, jullie gebed is verhoord. Jouw
vrouw Elisabeth zal jou een zoon geven die je de naam Johannes moet geven. Hij zal
de mensen terugbrengen bij God.” Zacharias kan het niet geloven en vraagt: “Hoe kan
dit? Mijn vrouw en ik zijn toch veel te oud?” Maar de Engel antwoordt: “Ik ben Gabriël
die voor Gods aanschijn staat en ik ben gestuurd om jou deze blijde boodschap te
vertellen. Omdat je het niet gelooft, zul je tot de geboorte van je zoon niet kunnen
spreken.” Zacharias is helemaal overdonderd en als hij later naar huis gaat, vertelt hij
met gebaren aan zijn vrouw wat hij heeft meegemaakt. Zijn vrouw Elisabeth wordt vlak
daarna zwanger. Wat is ze daar blij mee!
Laten we samen bidden: (Eerst een kruisteken) In de Naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest. Heer God, wij bidden voor alle ouders die geen kinderen kunnen
krijgen. Wilt u hen helpen en een kindje geven? Kom, Heer Jezus, kom. Amen.
20 december (naar Lucas 1, 26-38) Kijk, daar is de engel alweer! De Engel Gabriël
wordt zes maanden later nogmaals naar de aarde gestuurd. Hij gaat naar Nazaret,
naar een jonge vrouw die binnenkort gaat trouwen met Jozef. Haar naam is Maria. De
Engel gaat haar huisje binnen en zegt: “Wees niet bang, Maria, de Heer is heel dichtbij
jou. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Je moet Hem de naam
Jezus geven. Hij zal voor altijd Koning zijn.” Maria is verwonderd en vraagt: “Hoe zal dit
gebeuren nu ik nog geen man heb?” De Engel zegt: “De Heilige Geest zal jou
vervullen. Daarom zal de baby ook heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat
zelfs je oude nicht Elisabeth nog een kind verwacht. Voor God is niets onmogelijk.”
Maria antwoordt: “Het is goed. Laat met mij gebeuren wat God wil.” En de Engel gaat
weer van haar weg.
Laten we samen bidden: (Eerst een kruisteken): In de Naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest. Lieve Heer, help ons net als Maria naar U te luisteren en in ons
dagelijks leven proberen te doen wat God wil. Kom, Heer Jezus, kom. Amen.
21 december (naar Lucas 1, 39-45) Na het bezoek van de Engel is Maria heel snel op
reis gegaan. Weet jij waarheen? Zij gaat meteen naar haar oude nicht Elisabeth om
haar te helpen in de laatste maanden voor de geboorte van Johannes. Op het plaatje

zie je de twee vrouwen. Maria heeft niet eerst met Elisabeth kunnen bellen of mailen
om te vertellen dat ze zou komen. Elisabeth is helemaal verrast om haar jonge nicht
Maria te zien! En de baby in haar buik begint plots te bewegen wanneer hij de
begroeting van Maria heeft gehoord! Elisabeth roept blij uit: “Maria, jij bent gezegend
onder de vrouwen en gezegend is het Kind in jouw schoot. Waaraan heb ik het te
danken dat de moeder van mijn Heer mij komt bezoeken? Toen jij mij begroette,
trappelde mijn kindje in mijn buik van vreugde! Zalig ben jij dat je gelooft wat de Heer
jou heeft beloofd.”
Laten we samen bidden: (Eerst een kruisteken): In de Naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest. We bidden tot God met Maria voor alle moeders die een kindje
verwachten: 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.
22 december (naar Lucas 1, 46-56) Wie staat daar op het plaatje? Het is Maria, weet
je nog dat zij op bezoek is gegaan bij Elisabeth? Vlak nadat ze elkaar vol blijdschap
begroet hebben, zingt Maria een prachtig lied. We noemen dat het Magnificat: een lied
waar Maria God dankt en prijst. Luister maar naar een stukje ervan: “Mijn hart prijst
hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. Hij heeft op mij
neergezien, ook al ben ik maar een eenvoudige jonge vrouw. Hij is machtig en
barmhartig. Hij komt ons helpen.”
Maria blijft ongeveer drie maanden bij Elisabeth om haar te helpen met alle
voorbereidingen voor de baby zoals kleertjes en een wiegje maken, eten koken, het
huis schoonmaken…Waar zullen ze samen over gepraat hebben?
Laten we samen bidden: (Eerst een kruisteken) In de Naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest. Goede God, wij willen U ook danken en prijzen dat U Jezus aan ons
hebt gegeven. Open ons hart om Hem met Kerstmis te kunnen ontvangen. Kom, Heer
Jezus, kom. Amen.
23 december (naar Lucas 1, 57-66) Wie zou toch die man zijn op het plaatje? Hij kan
niet meer praten en moet daarom opschrijven wat hij wil zeggen. Het is zover dat
Elisabeth moeder wordt. Haar zoon wordt geboren. Alle familieleden willen hem de
naam van zijn vader Zacharias geven, dat was toen gebruikelijk. Maar Elisabeth zegt
dat hij Johannes moet heten. Men vraagt het nog eens na bij de vader Zacharias.
Zacharias schrijft op het schrijftafeltje: Johannes zal hij heten. Meteen daarna kan hij
weer praten! Hij dankt God!
Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Lieve God, help alle mensen die niet kunnen praten of
horen. Help ons ook goed naar U en naar elkaar te luisteren. Kom, Heer Jezus, kom.
Amen.

