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Zacharias kan niet meer praten

In de geschiedenis van de Bijbel en in de tijd 

van Jezus is de tempel van Jeruzalem de 

belangrijkste plaats in de joodse geloof.

De tempel is voor de joden de plaats waae 

God aanwezig is en dus bidden priesters om 

beurten namens het volk tot God, ze doen 

er o�ers en branden wierrook.

Midden tijdens de viering verschijnt de 

aartsengel Gabriel tot Zacharias om hem 

aan te kondigen dat de gebeden van zijn 

vrouw en hem zijn verhoord. Ze krijgen een 

kind en moeten hem Johannes noemen.

En wij kennen hem, het is Johannes de 

doper. Hij heeft die naam gekregen omdat 

hij Jezus heeft gedoopt en Zijn komst heeft 

voorbereid.

Zacharias is zo onder de indruk van deze 

aankondiging dat hij het niet durf geloven 

en staat er met zijn mond vol tanden. Hij 

zal pas na de geboorte van zijn zoon 

opnieuw kunnen praten.

Heer, help ons te geloven.

Heer,

Troost de mensen

die zoals Elisabeth en Zacharias

geen kinderen hebben.

Geef hun de vreugde

om een gezin te stichten.

Zegen mijn ouders

die me het leven hebben gegeven.

Waak over hen,

bescherm hen en steun hen

in hun opdracht als ouders.

Zegen ook mij,

kind van God,

Jij die mij kent,

Jij die van mij houdt!

Neem mij bij de hand,

ik wil met Jou op stap

op de weg naar het Licht

op de weg naar Kerstmis.

Amen

November

28
Tijdens de Advent

ben ik een engel

ik help anderen.

Tijdens de Advent

maak ik mijn kerststal

in vier weken

Deze week ga jij andere mensen helpen door 

kleine dingen te doen. Hierdoor schenk je 

vreugde aan de mensen om je heen.

Eens kijken wat kunnen we allemaal doen? 

Dek de tafel eens zonder dat ze het moeten 

vragen. Help eens een vriend(in) op school 

met een taak, ....

Ga op zoek naar nog meer ideeën die je deze 

week kunt doen om een echte kleine engel 

te worden.

Op de volgende pagina vind je de eerste 

tekening van de kerststal. Kleur de herders 

en de schaapjes, knip ze uit.

Volgende week komt deel 2 eraan en bouwen 

we verder aan onze mooie stal.

Hulp nodig? Lees op de laatste bladzijde de 

uitleg voor mama en papa.
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Een origineel idee van pater Marc Bellion, op

Met dank aan Théobule om hun uitgave te mogen vertalen

Herlees of herbeluister het Evangelie volgens Lucas 

en kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden.

Zacharias leefde in de tijd van:

Karel de grote

Premier De Croo

Lodewijk VX

Herodes

Elisabeth

Maria

Maria Magdalena

Sarah

hij veel mensen gelukkig gaat maken

zijn zoon vervuld zal zijn met de H. Geest

Johannes de komst gaat voorbereiden van de Zoon van God

zijn vrouw hem een zoon zal schenken, Johannes

een reiziger

een engel

een romeinse soldaat

zijn neef

De vrouw van Zacharias noemt:

Op een dag krijgt Zacharias bezoek van:

Die kondigt Zacharias aan dat:

Duid de zeven elementen aan

die niet bestonden in de tijd

van Zacharias.
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Antwoorden op de quiz 

Bouwen van de kerststal

Zacharias leefde in de tijd van:

Karel de grote

Premier De Croo

Lodewijk VX

Herodes

Elisabeth

Maria

Maria Magdalena

Sarah

hij veel mensen gelukkig gaat maken

zijn zoon vervuld zal zijn met de H. Geest

Johannes de komst gaat voorbereiden van de Zoon van God

zijn vrouw hem een zoon zal schenken, Johannes

een reiziger

een engel

een romeinse soldaat

zijn neef

De vrouw van Zacharias noemt:

Op een dag krijgt Zacharias bezoek van:

Die kondigt Zacharias aan dat:

*      kleur de herders en de schapen uit het land van Jezus die 

         waken over de schapen tijdens de kerstnacht

*      snij de kerstkribbe uit maar laat de twee roze flappen aan   

         beide kanten eraan

*      knip het middelste grijze gedeelte uit (waar de schaar op 

         staat afgebeeld. Zorg er wel voor dat het blad goed plat blijft

*      bewaar goed deze tekening. Volgende week ontvang je een

         nieuwe die je onder deze kan schuiven en dan ontdek je een

         nieuwe dingen.
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