


Ga jij ook mee op weg naar de geboorte van Jezus?

->  Kleur de plaat super mooi en zet je naam bij één van de kinderen. Ook jij mag op weg gaan naar 
het Kindje Jezus.
->  Iedere dag mag je één verhaaltje lezen en de bijbehorende sticker in een vakje plakken. Dan kun 
je het korte gebedje erbij bidden: Kom, Heer Jezus, kom.
->  Zet de kerstplaat maar op een mooie plek thuis waar jij het iedere dag goed ziet.
-> Aan het eind blijven er nog stickers over en daar kun je nog zelf kerstkaarten mee maken.

1. Zie je de engel Gabriel die bij Maria op bezoek komt? Hij vertelt haar dat ze de 
moeder mag worden van de Zoon van God en ze moet Hem de naam Jezus geven. 
God zal ervoor zorgen dat ze in verwachting raakt. Ook al begrijpt Maria het niet 
helemaal, ze zegt toch JA tegen het plan van God.               Kom, Heer Jezus, kom
2. Dit is de ezel die Jozef heeft gekocht voor Maria. Maria en Jozef zijn nu getrouwd. 
Jozef weet dat hij voor het bijzondere Kind van Maria mag zorgen en Hem de naam 
Jezus mag geven. De ezel is nodig want ze moeten op reis van Nazareth naar 
Bethlehem. Maria heeft al een hele dikke buik en kan niet zo ver lopen.   
                                                                                           Kom, Heer Jezus, kom
3. Hier is de os die altijd in deze stal overnacht. Maar straks zal hij wel heel bijzonder 
bezoek ontvangen! Jozef en Maria komen en het Kindje Jezus zal bij hem in de stal 
geboren worden. De os zal zorgen dat de baby het niet koud heeft!    
                                                                                           Kom, Heer Jezus, kom
4. Kijk, hier zijn de schapen in de wei. Rondom Bethlehem zijn herders die voor hun 
schapen zorgen en daar overnachten. Nu weten ze nog niet dat binnenkort Gods Zoon 
bij hen geboren zal worden. Dan gaan engelenkoren dat grote nieuws aan de herders 
vertellen!                                                                   Kom, Heer Jezus, kom
5. Kijk, nu zit Maria op het ezeltje en zijn ze op reis naar Bethlehem. Jozef zorgt 
goed voor Maria en hij leidt het ezeltje op de goede weg. Maria houdt beschermend 
haar handen op haar buik. Ze houdt nu al heel veel van haar Kindje. Wanneer zal Hij 
geboren worden?                                                          Kom, Heer Jezus, kom
6. Hier zie je een herder met een schaapje op zijn schouders. Misschien is dat 
schaapje wel gewond of gewoon te moe om verder te gaan. Later als Jezus groot is, 
zal Hij vertellen dat Hij zelf de Goede Herder is. Als iemand van ons moe is, zal Hij 
ons vol liefde dragen.                                                          Kom, Heer Jezus, kom
7. Maria rust even uit met haar handen op haar buik. Ze voelt dat haar Kindje snel 
zal komen. Maar waar moeten ze slapen? Jozef heeft al overal gevraagd maar er 
is nergens plaats voor hen. Maria bidt tot God de Vader dat Hij hen zal helpen. 
Misschien mogen ze rustig in die stal slapen.        Kom, Heer Jezus, kom
8. De herders houden samen de wacht. Boven hen komt straks een fel licht. Dat zijn 
de engelen die zingen: Vandaag is de Redder geboren! Eer zij God in den hoge en 
vrede voor alle mensen die Hij liefheeft!                                 Kom, Heer Jezus, kom
9. De wijzen zien in een ver land een bijzondere ster. Ze weten: er is een Koning 
geboren. Laten we op reis gaan om Hem onze geschenken aan te bieden. En ze 
maken een hele lange reis om Jezus te ontmoeten.                  Kom, Heer Jezus, kom
K In de stal zie je Jozef en Maria die knielen voor Jezus, de Zoon van God. Als het 
kerstmis is, mag je daar de sticker plakken van baby Jezus. Ook jij mag naar Jezus 
komen om Hem te ontmoeten! Hij houdt heel veel van jou. Wil jij in je hart plaats 
maken om Hem welkom te heten?                                          Kom, Heer Jezus, kom


