Eerste Communieproject - les 4

Gods belofte komt uit
God doet wat Hij belooft
Wat heeft God beloofd in les 3?
De profeet Jesaja vertelde het.
Hij zei: “Een jonge vrouw zal een Zoon krijgen.
Zij zal het Kind noemen: ‘Emmanuel’.
Dat betekent: ‘God is bij ons’.
Dat Kind zal Koning zijn.
Hij is de Zoon van God.
Hij zal eindelijk het goede op aarde brengen.
Hij zal ons verlossen van het kwaad.”
Vandaag leren we over de geboorte van Jezus.
Jezus is de goede Koning die God beloofd heeft.
De naam JEZUS betekent REDDER.
Dat is niet zomaar.
De Redder zal alle mensen bevrijden van het kwaad.
De mensen zullen geen straf meer krijgen voor de zonde.
We noemen dat ook: VERLOSSEN van de zonde.
Dat kunnen de mensen zelf niet.
Dat kan alleen de Zoon van God.
God doet altijd wat Hij belooft.

Jezus, de beloofde Redder
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De Redder wordt geboren
In Israël ligt een dorpje.
Dat dorpje heet Nazaret.
In Nazaret woonde een jonge vrouw, die Maria heette.
Maria deed nooit zonde en dat is heel bijzonder!
Maria was verloofd met Jozef.
Jozef was een timmerman.
Ook Jozef was een hele goede man.
Op een dag gebeurde er iets wonderlijks.
Maria was in haar huis.
Opeens schrok ze!
Wat was dat?
De kamer was helemaal verlicht!
Ze hoorde een stem, die zei:
“Wees gegroet!
Wees maar niet bang, Maria.
God is met je.”
Maria zag een engel.
De engel had een boodschap voor Maria.
Hij zei: “God houdt heel veel van jou.
Jij zult een Kindje krijgen.
Een jongen.
Je moet het Kind ‘Jezus’ noemen.
Het Kind is de Zoon van God.
Hij zal Koning worden van heel de aarde.”
Maria hield heel veel van God.
En daarom zei ze:
“Ik zal doen wat God wil, want ik ben zijn dienares.”
Toen ging de engel weer weg.
En inderdaad, Maria werd zwanger.
Er ging een lange tijd voorbij.
Maria was weer aan het werk in huis.
Opeens hoorde ze lawaai op straat!
Het geluid van paarden en trompetten.
Alle mensen kwamen naar buiten.
Ze renden naar de markt.
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Daar zagen ze een soldaat op een paard.
Hij had een boodschap van de keizer.
Hij zei: “De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen.
Iedereen moet naar de plaats gaan waar hij geboren is!”
De mensen begonnen door elkaar te praten.
Ze moesten allemaal op reis.
Jozef had het ook gehoord.
Hij vond het niet leuk.
Hij moest helemaal naar Betlehem!
Betlehem was ver weg!
En het Kind van Maria zou bijna geboren worden.
Zij kon toch niet zo ver reizen!
Maar het móest en samen gingen ze op weg.
Na een lange reis kwamen ze in Betlehem aan.
Maria was erg moe.
Jozef zocht naar een plaats om uit te rusten.
Dat was niet gemakkelijk.
Alle herbergen waren vol.
“Wat nu”, dacht Jozef?
Hij was ook erg moe.
Aan de overkant van de straat stond een man.
Hij zag Jozef en Maria.
Hij zag ook hoe moe ze waren.
De man liep naar hen toe en zei:
“Ik weet wel een plaats voor jullie.”
De man bracht hen naar een stal.
Er waren dieren in de stal.
Maar er was ook plaats voor Jozef en Maria.
De man ging weg.
Jozef en Maria bleven in de stal.
Het was al nacht.
Er stonden veel sterren aan de hemel.
Ze schitterden als nooit tevoren!
Het was ook heel stil.
Het leek wel alsof er iets heel bijzonders zou gebeuren!
En dat was ook zo!
Midden in de nacht werd het Kind Jezus geboren!
Maria wikkelde het in doeken.
Want er was geen wieg voor het Kind.
Maria legde het in de kribbe van de dieren in de stal.
Jozef had er eerst wat stro in gedaan.
Zo had Jezus het lekker warm.
Jezus was een mooi Kindje.
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Maar er gebeurde nog iets bijzonders!
Niet ver van de stal waren herders in het veld.
Ze hielden de wacht bij hun schapen.
Maar toen ... ?
Voor hen stond een engel.
Hij zegt: “Wees niet bang.
Ik breng jullie een Blijde Boodschap!
Vannacht is de Redder geboren, Jezus!
Jullie zullen Hem vinden in Betlehem.
Hij is gewikkeld in doeken en ligt in een kribbe.”
Opeens zagen de herders alleen nog maar engelen om zich heen.
Ze zongen: “Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft!”
Eindelijk was de Redder geboren.
Dat had God al lang geleden beloofd ... .
De herders gingen snel naar Betlehem om het Kind te zien!
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Hoe was het ook alweer?

Ø

Ù

Ú

Û

Hoe heet het dorpje waar Maria woont?
Î Betlehem.
Ï Jeruzalem.
Ð Alkmaar.
Ñ Nazaret.

Wat zegt de engel tegen Maria?
Î God is boos op de mensen.
Ï Je zult een Zoon krijgen.
Ð Je moet naar Betlehem gaan.
Ñ Je moet de mensen redden van de zonde.

Hoe moet Maria het Kindje noemen? Wat betekent dat?
Î Abraham, dat betekent: de Zoon van God.
Ï Jozef, dat betekent: Ik hou van jou.
Ð Jezus, dat betekent: de Redder.
Ñ Jesaja, dat betekent: jij bent mijn Kind.

Wie zijn de eerste mensen, die bij Jezus komen kijken?
Î Een paar herders.
Ï Een cameraploeg van de televisie.
Ð Jesaja en Mozes.
Ñ De bewoners van Betlehem.
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Het Weesgegroet
De engel zei tegen Maria:
“Wees maar niet bang, Maria,
maar wees gegroet! God is bij jou!”

Daar is een mooi gebed van gemaakt.
Dat heet: het ‘WEESGEGROET’.
Dat gebed gaan we samen bidden.
Je mag het thuis ook van buiten leren.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Ga naar de Mariakapel
en bidt samen
het Weesgegroet

