De vier aankondigingen - deel 3
De aankondiging aan Jozef - Matthëus 1, 18-24
November

28

Heilige Jozef,

Jozef krijgt een engel op bezoek
Voor het bezoek van de engel had Jozef al
een vermoeden dat er een mysterie schuilde
bij de zwangerschap van Maria. Maar hij
kon zich niet inbeelden dat ze zwanger was
van de Zoon van God. Hij was trouwens te
bescheiden om hierin een rol te willen
spelen.
Jozef twijfelde ook niet aan zijn verloofde, hij
had een blindelings vertrouwen in Maria.
De engel komt om Jozef te bevestigen in met
zijn vermoedens en legt uit dat Maria de uitverkozene is om de Messias te dragen. Jozef
krijgt van de engel de rol om pleegvader te
zijn van Jezus.
Jozef nam Maria in huis, was een zorgzame
vader en nam de juiste moedige beslissingen
bij de vlucht naar Egypte en de vervolging
door Herodes.
De Kerk herkent de liefdevolle aanwezigheid
van Jozef voor Maria en Jezus. De Heilige
Jozef is dan ook de beschermheilige van de
wereldwijde Kerk.

Je hebt de taak van God
aanvaard om Zijn Zoon
op te voeden.
Je hebt Maria en Jezus
altijd beschermd
en zorg voor hen gedragen
door jouw stille en waakzame
aanwezigheid.
Ik maak voor jou
een mooie plek vrij
in mijn hart.
Geef mij de gave
van een scherpe blik
en jouw waakzame aanwezigheid
Amen

Tijdens de Advent
ben ik een engel
ik maak een nieuw gebed.

Alleen, samen met het gezin, in de kerk of
op café je kunt overal de naam van Jezus
zachtjes herhalen in je hart. Je kunt de
naam van Jezus afwisselen met jouw eigen
naam of met de namen van de mensen
waarvoor je wil bidden.
Eindig het gebed met de volgende woorden:
‚Jezus help mij om trouw te blijven aan
Jezus en aandacht te hebben voor de
anderen.’

Tijdens de Advent
maak ik mijn kerststal
in vier weken
Op de volgende pagina vind je de derde
tekening van de kerststal. Kleur de Jozef,
Maria en de kribbe in. Knip de tekening uit.
Volgende week komt deel 4 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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Zoek de woorden in de puzzel.

MARIA
SAMEN
JOZEF
HEILIGEGEEST
JUIST
ENGEL
KIND
MESSIAS
ZOON
GOD

Aan welk touw moet Jozef trekken om bij Jezus te komen?

Een origineel idee van pater Marc Bellion, op
Met dank aan Théobule om hun uitgave te mogen vertalen

De vier aankondigingen - deel 2
De aankondiging aan Maria - Lucas 1, 26-38
Zoek de woorden in de puzzel.

Aan welk touw moet Jozef trekken om bij Jezus te komen?
touw nr. 5

www.tobiacatechese.be - Advent 2021 - de vier aankondigingen

