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De ‚JA’ van Maria

God had lang geleden beloofd om een 

redder te sturen, de Messias. En de profeten 

kondigen op verschillende plaatsen in het 

Oude Testament de komst van de redder 

aan. Aangezien God zijn beloften altijd 

nakomt wacht het volk met vertrouwen.

Maria bid maar is nog niet op de hoogte van 

het project van God. In het geheim maakt 

God haar hart van Maria klaar om Hem te 

dienen. Als de boodschapper van God, engel 

Gabriel komt om haar de zeggen dat ze de 

Zoon van God zal dragen is ze er 

ondersteboven van maar ze gelooft in de 

belofte van God. Ze zegt ‚Ja’ tegen de engel.

Het is mooi om de zachtheid van de engel te 

zien en het jawoord van Maria te horen. 

Maria is gekozen om deze goddelijke 

opdracht door haar eenvoudige 

beschikbaarheid. 

Heer,

Ik wil zo graag

Uw Woord ontvangen

in mijn hart en in mijn leven.

Ik wil zo graag 

‚Ja’ zeggen aan Uw wil.

Met U is alles mogelijk.

Ik wil zo graag

samen op weg met 

Uw Zoon, Jezus

Maagd Maria,

help me te groeien

in Uw zachte armen

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 je aan andere denken en zorg 

voor hun dragen. Op school, thuis, bij de 

hobby stel je activiteiten voor om iedereen 

blij te maken en te betrekken. We vragen 

ook om zorg te dragen voor mensen in 

moeilijkheden.

We zijn er zeker van dat je tal van 

momenten gaat mogen beleven waarbij je 

een lach tovert op het gelaat van de andere 

en zo een knappe engel zijt.

Op de volgende pagina vind je de tweede 

tekening van de kerststal. Kleur de os en de 

ezel, knip de tekening uit.

Volgende week komt deel 3 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

Vervang de cijfers door het juiste woord. Welk

woord komt er dan vertikaal te voorschijn?

Help de engel om de weg te vinden naar Maria
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1 gegroet Maria, vol van 2.

De 3 4 met u.

5 zijt gij 6 alle vrouwen,

en 7 is de 8 van uw lichaam,

Jezus.

Heilige Maria, 9 Gods,

bid voor ons, 10 zondaars,

nu en in 11 uur van onze dood.
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Bouwen van de kerststal

*      kleur de os en de ezel samen met de achtergrond

*      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.

1 w e e s

2 g e n a d e

3 H e e r

4 i s

5 g e z e g e n d

6 b o v e n

7 g e z e g e n d

8 v r u c h t

9 M o e d e r

1 0 a r m e

1 1 h e t

Vervang de cijfers door het juiste woord. Welk

woord komt er dan vertikaal te voorschijn?

Help de engel om de weg te vinden naar Maria
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