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God komt op aarde!
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Kindernieuwsbrief
Beste kinderen,
Ruim 2.000 jaar geleden werd Jezus geboren in een stal. Hij had óók fijn in de hemel kunnen blijven. Hij
kwam omdat Hij van jou en van alle mensen houdt. Als Jezus niet naar de aarde gekomen was, kon
niemand bij God in de hemel komen. Met de Adventskalender in het midden van deze brief kunnen we
elke dag laten zien hoe dankbaar we Jezus zijn en ons hart voorbereiden op Zijn geboorte.
Veel bid-, lees- en knutselplezier!
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje Loenen

OM GRATIS MEE TE NEMEN
De afbeeldingen/foto’s zijn van: Editions Emmanuel, freebibleimages.com, biblecartoons.co.uk, privébezit.

Wil je deze nieuwsbrief ook graag gratis thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar:
gezin@bisdombreda.nl.

Adventskalender om af te tellen tot de geboorte van Jezus

29 November

30 November

2 December

Maak een tekening
van Maria die in
verwachting is.

3 December
Bid voor
kinderen die
Kerstmis niet
thuis kunnen
vieren.

1 December
Maak een tekening
van Jozef.

8 December

9 December

Vandaag is het
een
Mariafeestdag.
Bid langzaam
en eerbiedig
een Wees
Gegroetje.

18 December

10 December

11 December

Help je vader
of moeder,
broer of zus of
een kind op
school.

19 December

Bouw een
kerststal van
Lego, Duplo of
Kapla blokken.
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20 December

21 December
Type in
YouTube: Elly
en Rikkert
Gloria. Luister
het eerste
liedje.

Kleur elke dag het plaatje of doe de opdracht

4 December

5 December

6 December

Type in
YouTube:
kerstliedje:
‘Gloria in
excelsis deo’
en zing mee!

12 December

13 + 14 December
Op
www.gezinengelo
of.nl/kerst staat
een bouwplaat
voor een
kerststal. Kleur
deze en zet ‘m in
elkaar.

7 December
Zoek een
rustig plekje en
probeer 5
minuutjes stil
te zijn en aan
Jezus te
denken.

15 December

16 December
Lees het
Kerstverhaal in
de kinderbijbel.
17 December
Bid voor een
kind dat Jezus
niet kent.

24 & 25 December: God is op aarde gekomen!
22 December
Vouw je
handen en
maak het heel
stil in je hart.
Vraag Jezus
om heel
dichtbij je te
zijn.

23 December

Vraag van Lieselotte (7 jaar) aan Kapelaan Jochem:

“Wanneer komt Jezus weer naar de aarde?”
Hallo Lieselotte,
De eerste keer dat Jezus naar de aarde kwam, was toen Hij als een klein kindje geboren werd in het stalletje van
Betlehem. Dat vieren we elk jaar met Kerstmis.
Met Hemelvaart – veertig dagen na Zijn verrijzenis - is Jezus naar de hemel gegaan. Maar Hij heeft aan zijn leerlingen
beloofd om terug te komen.
Daar dacht jij vast aan Lieselotte, aan die belofte! Nu zijn we allemaal heel nieuwsgierig wanneer Jezus precies
terugkomt. Hij heeft gezegd dat het nog niet de juiste tijd was en dat de leerlingen moesten wachten. Dat vonden ze
niet leuk natuurlijk.
Jezus kan pas op aarde komen als alle mensen inzien dat Jezus onze Koning en Redder is. Tot die tijd hebben we wel te
maken met lijden en verdriet. Het kwaad is in de wereld. Als Jezus terugkomt moet het kwaad Hem gehoorzamen,
want Jezus is veel sterker. Hij zal overwinnen!
Gelukkig is het Rijk van Jezus al hier op aarde in de Kerk. Daar vieren we dat Jezus de koning is en bouwen we samen
met Hem aan zijn koninkrijk op aarde. Daarom bidden we ook: “Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het
kwade.” Zo vragen we aan God of Hij ons beschermt tegen het kwaad.
Onthoud maar goed:
1 Jezus houdt altijd van jou
2 En Hij overwint het kwaad!
We moeten dus nog eventjes wachten, maar Jezus komt! Het is nu belangrijk dat we geduld hebben, bidden, wachten en
waakzaam zijn. Want Jezus komt, en dan moet je er natuurlijk wel klaar voor zijn!
Kun je zelf ook wat doen om de komst van Jezus naar de aarde te versnellen? Ja! Je kunt hiervoor bidden, vooral in de
viering van de Eucharistie. Bid met de woorden: 'Kom, Heer'. Een kort gebedje wat je kunt onthouden en iedere keer
opnieuw mag bidden. 'Kom, Heer’!
Groet,
Kapelaan Jochem
Elke zondag- en woensdagavond om 19.00 uur komen we samen via facebook.com/gezinspastoraat.
Kapelaan Jochem leest een Bijbelverhaal dat de hele Kerk die dag leest en je kunt je voorbeden sturen
via de reacties. Hij bidt er dan gelijk voor!

Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld. Als je een gift overmaakt kunnen meer
kinderen ‘m lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840
22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

