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Samen met de herders en de engelen
dank ik de Heer

De herders in het veld
Lucas vertelt in dit stukje van het Evangelie
de geboorte van Jezus die we herdenken bij
Kerstmis. We vernemen dat het de herders
zijn die als eerste te horen krijgen dat de
Redder is geboren.
In de tijd van Jezus waren herders heel
eenvoudige mensen. Ze leefden buiten en
hadden geen huis. Om het warm te krijgen
hadden ze dikke jassen.
De engelen gaan niet naar de koning of de
priesters, neen ze gaan naar de kleinste, de
meest eenvoudigen om de komst van Jezus
aan te kondigen. Waarom? Wel omdat net
de eenvoudigen een eerste plaats krijgen in
het hart van God. Daarom waren de herders
de eersten.
Van zodra ze de engelen horen zingen gaan
de herders op pad naar de stal om in de
kribbe Jezus te zien liggen. Dit kleine kind
die geluk, vrede en vreugde zal brengen
voor ons allemaal.

Ik dank de Heer omdat Hij bij ons
is gekomen
Ik dank de Heer omdat Hij voor
de herders heeft gekozen
Ik dank de Heer omdat Hij ons
Zijn Zoon heeft gezonden
Ik dank de Heer omdat Hij
net als ons mens is geworden
Ik dank de Heer voor de
vreugde die we mogen ontvangen
Ik dank de Heer voor alle moois
hier op aarde.
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Tijdens de Advent
ben ik een engel
ik help anderen.

Net zoals de herders ga ik naar de stal om
mij over de voederbak te buigen. Wie ligt er
in de kribbe? Juist ja, onze Redder. Ik ben zo
gelukkig! Iedereen rondom mij mag weten
dat Jezus gekomen is om ons te redden.
Ik loof de Heer, ik dank hem om het
geschenk van Zijn Zoon Jezus en ik zing een
lied voor Hem.

Tijdens de Advent
maak ik mijn kerststal
in vier weken
Op de tweede pagina vind je deze week
engelen en een ster om jouw kerststal verder
af te werken.
Hou onze website goed in de gaten want
tegen ‚Driekoningen’ zie je nog iets
verschijnen.
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Tobia heeft de tekening van het kersttafereel nagetekend,
maar met zeven foutjes. Vind jij ze alle zeven?

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