Voorwoord
De dagelijkse lezingen van de liturgie in de Advent
zijn zó mooi en bemoedigend. Door de week zijn de
lezingen uit de Heilige Schrift ieder jaar hetzelfde.
De zondagen hebben wel hetzelfde thema, maar de
teksten horen bij jaar A, B of C. Je vindt ze op
www.dagelijksevangelie.org
De woorden helpen ons op weg te gaan naar Kerstmis.
Om de kinderen ook mee op weg te nemen, biedt dit
boekje voor elke dag...
• een vers uit één van de lezingen van de liturgie
• een uitleg
• een verwijzing naar het evangelie van de dag
(je kunt die tekst ook voorlezen uit je eigen Bijbel)
• een gebed om samen te bidden.
• Vaak een ADVENT-TIP.
Achterin staan doe-opdrachtjes voor jongere kinderen.
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Er zijn verschillende manieren om dit boekje te
gebruiken: Je kunt eruit voorlezen, samen de plaatjes
bekijken en het gebed bidden. Het is mooi om een
Adventshoekje in te richten waar de Adventskrans
staat met dit boekje en een (kinder)Bijbel. Je kunt ook
de afbeeldingen in dit boekje downloaden van onze
website en uitprinten (www.samueladvies.nl) om ze
uit te knippen en op te hangen in de Kerstboom of
aan een koord te hangen als Adventslinger. Je kunt
ze ook in luciferdoosjes stoppen, waarvan je een
Adventkalender maakt met de datums op de voorkant
en een verrassing erin.
Veel plezier en een mooie, gezegende
voorbereidingstijd op de geboorte van Jezus Christus!
Carolijn van Voorst, Samuel Advies voor geloofsgroei.
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Laten we samen bidden:
(Maak eerst een kruisteken)
In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.

"Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt."
(Lucas 21, 36)
Vandaag begint een bijzondere tijd in de kerk: de Advent.
De eerste kaars op de Adventkrans is aangestoken. Het
paarse lint van de krans en het paarse kazuifel van de
priester willen ons iets vertellen. Paars is de kleur van
bezinning en bekering. Weet je wat die woorden betekenen?

Lieve Vader in de hemel, vandaag begint de
Advent. Wij gaan ons voorbereiden op de
komst van uw Zoon Jezus. Help ons om in ons
leven plaats voor Hem te maken om Hem met
open hart te kunnen
ontvangen. Amen.

We willen nadenken over ons leven en ons leven meer op
God richten. We gaan ons voorbereiden op een groot feest.
Welk feest eigenlijk?
Het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus.
In de Advent zien we uit naar Jezus, de Komende. We
denken dan niet alleen aan zijn komst met Kerstmis maar
ook aan zijn wederkomst op het einde der tijden. Ooit,
niemand weet wanneer, zal Jezus als Koning terugkomen en
allen die Hem liefhebben meenemen naar de hemel.
In het evangelie dat vandaag in de kerk wordt voorgelezen,
hoor je dat Jezus ons oproept om waakzaam te zijn. We
weten niet wanneer Hij komt en daarom proberen we steeds
voorbereid te zijn op zijn komst.
Ben jij er klaar voor om Jezus te ontvangen? Hoe kun je dat
de komende week beleven?
Evangelie: Jaar A,B of C (www.dagelijksevangelie.org)
ADVENT-TIP:
Probeer iedere dag 1 minuutje stil worden om naar God te
luisteren.
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Laten we samen bidden:

"Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer"
(Jesaja 2, 5)
Heb jij wel eens in het donker gewandeld? Hoe vond je dat?
Dan zie je niet zo goed waar je heen moet en kun je ook
best wel eens over iets struikelen. Het is fijner om in het
licht te wandelen zodat je alles goed kunt zien.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer, help ons in uw Licht te wandelen.
Geef ons het licht van uw wijsheid. Help
ons zo te leven dat wij uw Licht doorgeven
aan andere mensen om ons heen.
Dan wordt de wereld verlicht door uw
helder Licht. Amen.

In de Advent lezen we heel vaak uit de profeet Jesaja. Hij
heeft ruim 700 jaar vóór Christus heel veel voorspeld over
de komst van Jezus. Hij roept de mensen op om zich klaar
te maken. Zijn woorden lezen we over de hele wereld.
In de komende tijd nemen we iedere dag een stukje uit een
van de lezingen die in alle katholieke kerken over de hele
wereld dagelijks gelezen worden. Dus tot de kinderen in
China, Afrika, IJsland Canada, Polen etc. wordt vandaag ook
gezegd: "Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer".
Wat zou daar toch precies mee bedoeld worden?
Jezus zelf is het Licht van de wereld, Hij wil ons iedere
dag bij alles helpen door zijn Licht te geven. Als je met
Hem praat en Hem hulp vraagt, helpt Hij je in het licht te
wandelen. Hij zal je gedachten met zijn wijsheid verlichten.
Als je liegt, wandel je dan in het licht van God, denk je? En
wat als je een ander uitscheldt of uitlacht?
Weet jij nu hoe jij in het licht van de Heer kunt wandelen?
Evangelie: Matteüs 8, 5-11
(www.dagelijksevangelie.org)
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In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.

"Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden!"
(Jesaja 11, 6)

Kun jij je dat voorstellen, een lam en een wolf naast elkaar?
Een wilde panter bij een klein geitje? Een kalf en een
leeuwenjong samen gras etend? Nu kunnen deze dieren
niet rustig bij elkaar zijn, de roofdieren zouden de anderen
opeten!

Vader in de hemel, ooit zal er op de hele wereld
vrede zijn. Dank U wel voor deze prachtige
belofte! Help ons er nu al aan te werken in ons
eigen leven om vrede te bewaren.
Dat uw vrede in ons hart komt en wij dat aan
anderen doorgeven.
Wij bidden U laat steeds meer mensen in U
geloven. Amen.

Jesaja vertelt vandaag over een visioen van vrede in de
toekomst. Zoals de zeebodem bedolven is onder het water
zo zal later de hele aarde vervuld zijn met Liefde van en
voor God. Dan doet niemand meer kwaad en is er alleen
maar vrede en geluk omdat iedereen van God houdt.
Hoe bijzonder zal dat zijn!

Evangelie: Lucas 10, 21-24
(www.dagelijksevangelie.org)

ADVENT-TIP
Onthoud dit voor als je het eens moeilijk hebt:
Wat God belooft, gebeurt echt!
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"Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord." (Lucas 1, 38)
Weet je nog dat de engel Gabriël bij Zacharias is geweest?
Dezelfde engel Gabriël gaat ook op bezoek bij Maria in
Nazareth. Elisabeth is intussen zes maanden in verwachting.
Maria is verloofd met Jozef.

Laten we samen bidden.
In de Naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Lieve Heer, dank U wel voor het grote geloof van Maria.
Door haar kan de Verlosser geboren worden.
Help ons goed naar U te luisteren
en dat wij, net als Maria,
doen wat U van ons vraagt.
Amen

Plotseling komt de engel Gabriël bij Maria binnen en begroet
haar: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u." Maria
schrikt van deze mooie woorden en vraagt zich af wat de
engel bedoelt. De engel zegt:"Wees niet bang Maria, want
God houdt heel veel van je. Zie, je zult zwanger worden en
een zoon krijgen aan wie je de naam Jezus moet geven. Hij
zal de Zoon van Allerhoogste genoemd worden en Hij zal in
eeuwigheid koning zijn." Maria begrijpt het niet zo goed en
vraagt: "Hoe kan dit gebeuren, want ik ben immers nog niet
getrouwd?" De Engel zegt tegen haar: "De Heilige Geest
zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je
overschaduwen; daarom zal Hij die ter wereld komt heilig
genoemd worden, Zoon van God."
De engel vertelt Maria ook dat zelfs haar oude nicht
Elisabeth in verwachting is. Voor God is niets onmogelijk!
Maria gelooft de engel en geeft zich over aan Gods wil met
de woorden: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede
naar uw woord."
Evangelie: Lucas 1, 26-38
(www.dagelijksevangelie.org)
ADVENT-TIP
Zet vandaag alvast een engel klaar in de buurt van de stal.
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"Geprezen zij de Heer, de God van Israël:
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt"
(uit Lucas 1, 67-79)
Vanavond vieren we Jezus' geboortefeest! Thuis zal het wel
druk zijn met alle inkopen, koken en bakken en versieren.
Laten we deze dag toch proberen veel aan Jezus te denken.
Om Hem vieren we tenslotte het Kerstfeest! Het is zijn
verjaardag!

In de Naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Lieve Jezus we hebben ons deze dagen
speciaal voorbereid op het feest van uw geboorte.
Wilt U vannacht in mijn hart opnieuw geboren
worden bij mij en bij alle mensen op aarde?
Dan kan het echt vrede worden.
Dank U wel. Amen

Maria en Jozef zijn vast al op weg naar Bethlehem.
Misschien denkt Maria onderweg aan dat mooie loflied
van Zacharias wat hij heeft gezongen na de geboorte van
Johannes. Dat lied lezen we vandaag in de kerk. Het is
een prachtig lied dat nog steeds tijdens het morgengebed
van onze kerk (de lauden) dagelijks over de hele wereld
gezongen en gebeden wordt. Luister maar naar een aantal
van die mooie woorden:
Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet
naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons
gegeven in het geslacht van David; zoals Hij reeds lang
had voorspeld door zijn heilige profeten. Zo doet Hij wat Hij
beloofd heeft.
En jij, Johannes, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want
jij gaat voor de Heer Jezus uit om zijn weg klaar te maken
en zijn volk op hun redding te wijzen; de vergeving van de
zonden.
Zacharias zegt eigenlijk dat God altijd trouw blijft voor hen
die in Hem geloven. Hij voorspelt ook de komst van Jezus,
de Verlosser.
KERST-TIP
Zet Jozef, Maria en de ezel klaar in de stal en vannacht na
de nachtmis mag het kindje Jezus erbij. Zalig Kerstmis!
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