Kerstmis 2021, kleine gebedsdienst voor thuis.
Beste jongens, meisjes en ouders/verzorgers,
Net als vorig jaar waren er in de adventstijd ook dit jaar geen gezinsmissen
en mijnheer pastoor en de gezinsmissenwerkgroep hebben jullie weer erg gemist.
En ook op Kerstavond kunnen we niet met zijn allen in de kerk het feest van de geboorte van het
Kerstkind vieren, daarom sturen we jullie deze kleine gebedsdienst.
Zo kunnen jullie thuis toch samen stil staan bij de mooie boodschap die Kerstmis ons brengt.
Want na weken van wachten en verwachten branden nu eindelijk de 4 kaarsen op de adventskrans
en is het Kerstmis: Jezus is geboren.
Wat een feest! Een feest met kaarsen en lichtjes, een feest van gezelligheid en huiselijkheid.
Maar Jezus is geboren in een stal en niet in een echt huis, hij zag de hele wereld als zijn huis!
Daar horen jullie in deze gebedsdienst meer over.
Laten we beginnen met het maken van een kruisteken:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen
Kerstlicht
Zeg waarom branden vandaag de kaarsjes, met vlammetjes van goud?
Er is een kindje geboren, dat veel van de mensen houdt.
Het had maar ‘n stal en geen huisje, het kribbetje stond in een hoek.
Toch mochten de herders komen en was er nog plaats voor bezoek.
Kom allemaal dicht bij het kribje, het kindje maakt iedereen blij.
Ja, daarom branden de kaarsjes, want lichtjes horen erbij!
Kerstfeest zit niet in de kerstboom, in versiering rood en groen.
Niet in kaarsjes die gaan branden en het soms zo aardig doen.
Maar het gaat om het kind in de stal,
die de wereld redden zal.
Dan pas wordt het licht ontstoken in een hart vol duisternis,
en wordt voor velen zichtbaar dat dit licht, echt kerstlicht is!
De hele wereld is zijn huis
Simone is met haar moeder de huiskamer voor Kerstmis aan het versieren.
‘Mama’, vraagt Simone, ‘is het eigenlijk niet erg zielig dat Jezus in een stal geboren is en niet in een
normaal huis?.’
Ja’, zegt mama, ‘dat is een goede vraag. Zullen we daar samen eens over nadenken?
Jezus is inderdaad in een stal geboren, midden in het veld: niet zoals wij dat gewend zijn.
Maar wat, denk je, heeft een pasgeboren baby echt nodig?’
Simone denkt even na: ‘Uuh, een baby mag het niet koud krijgen en hij moet veel geknuffeld
worden.’
‘ Nou’, zegt mama, ‘kijk maar eens naar het stalletje hier: zie je de os en de ezel? Die houden Jezus
met hun adem lekker warm en knuffels…. die krijgt hij van Jozef en Maria want zij zijn bij Jezus en
zorgen goed voor hem.’
‘Dus eigenlijk’, zegt Simone, ‘heeft Jezus alles wat hij nodig heeft?’ ‘
Ja’, zegt mama, ‘misschien wil het kerstverhaal dat duidelijk maken:
warmte en liefde, dat is wat telt in het leven.
De rest is niet echt belangrijk, de kleur van je kamer
Of hoeveel speelgoed dat je hebt.
Jezus wil ons met zijn geboorte in een stal duidelijk maken:
ik heb geen vaste woon- en verblijfplaats, ik kan overal zijn,
overal wonen, als er maar liefde en warmte is.

Eigenlijk is de hele wereld zijn huis.’ ‘O’, zegt Simone; dus als wij lief zijn voor elkaar en iets goeds
doen voor een ander, dan maken wij Jezus’ huis mooier en gezelliger.’
‘Precies, ja’, knikt moeder. ‘Bovendien is iedereen welkom bij Jezus. Kijk maar eens wie in het
stalletje op bezoek komen.’
’Simone roept: ‘leuk, de herders!’
‘Ja, heel gewone mensen. Weet je wie later nog meer op bezoek zullen komen?’
‘Ja hoor: koningen, wel drie!‘
‘Precies: van hoog tot laag; van eenvoudige herders tot deftige koningen: iedereen is welkom bij
Jezus. Een echt huis zou veel te klein zijn om iedereen welkom te heten.’
‘Als je het zo bekijkt’, zegt Simone, ‘is het zo gek nog niet dat Jezus buiten in het veld geboren is.
Zo kan hij van en voor iedereen zijn.’

Kaarsje aansteken bij het kerststalletje

De 5 kaarsjes
Er waren eens vijf kaarsjes, met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het kerstfeest graag goede lichtjes zijn.
De vlammetjes van de kaarsjes, die brandden honderd uit.
Een zei: Ik ben de mooiste, en ja, toen ging hij uit.
Er waren nog vier kaarsjes, het was een mooi gezicht.
Een dacht ik ben de beste, meteen verdween zijn licht.
Nog maar drie kaarsjes over, wat zullen we gaan doen?
Een brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen.
Van de twee laatste kaarsjes ging een met het donker mee.
Hij vond het niet meer nodig, toen stond er nog maar een.
Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achter bleef
Dacht: Als ik nu mijn lichtje eens aan de andere kaarsjes geef.
Toen heeft dat ene kaarsje, het feest nog juist gered.
Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet.
Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo fijn
Ze wilden op het kerstfeest graag goede lichtjes zijn.

In de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Zalig Kerstfeest!
Wij wensen je heel veel twinkeltjes
in je ogen en in je hart
Nu met Kerstmis
en in het nieuwe jaar
dat bijna start!

Gezinsmissenwerkgroep Eys
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Beste leerling van de bovenbouw,
De kleurplaat op de achterkant van dit blaadje mag je inkleuren en uiterlijk 23 december
bij Mevr. Mary Pasmans, Nachtegaalstraat 5, in de brievenbus gooien.
Uit alle ingezonden kleurplaten worden er 3 prijzen verloot.
De trekking zal op 24 december door mijnheer pastoor plaatsvinden en daarna ontvangen de
prijswinnaars bericht.
Het is daarom belangrijk dat je je naam en adres invult.
Alle kleurplaten worden met Kerstmis in de kerk opgehangen.
Veel plezier!

Het kerstverhaal
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat de keizer, die over hun land regeerde,
een nieuwe wet had gemaakt. Iedereen moest naar de stad, waar hij geboren was.
Daar moesten alle namen in een boek worden geschreven.
Maria en Jozef moesten helemaal naar Bethlehem reizen.
Ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg.
Een ezeltje droeg Maria tijdens de lange reis, want een auto hadden ze in die tijd niet.
Tijdens de reis, keek Jozef telkens bezorgd naar Maria, die zwanger was.
Hij zei tegen haar, het duurt niet meer zo lang, je kunt gauw uitrusten.
Maar toen ze in het stadje aan kwamen was het heel erg druk.
Zo veel mensen waren naar Bethlehem gekomen om hun naam in het boek te schrijven,
dat er voor Maria en Jozef geen plaats meer was in de herberg.
De herbergier zag hoe moe Maria was, hij zei: “ik heb wel nog een stal, waar mijn dieren staan, daar
mogen jullie wel een plekje zoeken.”
Voorzichtig hielp Jozef Maria van het ezeltje.
Het is er niet mooi, maar het is er warm en rustig, en er is schoon zacht hooi om er een bedje van te
maken.
En daar werd het Kindje geboren.
Maria wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een krib. Een voerbak voor dieren.
Maria en Jozef keken samen naar de baby, en zeiden tegen elkaar: “We noemen Hem Jezus”
Buiten op het veld waren de herders met hun schapen.
Toen er plotseling een engel verscheen die zei: “Wees niet bang”.
Ik kom jullie een boodschap brengen van God. In Bethlehem is een bijzonder kindje geboren. Een
kind dat alle mensen gelukkig zal maken.
Ga hem zoeken. Zijn naam is Jezus en Hij ligt in een kribbe.”
De engelen zongen:
“Ere zij God. God houdt van de mensen. Vrede op aarde waar de mensen zo naar verlangen”.
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Beste leerling van de onderbouw,
De kleurplaat op de achterkant van dit blaadje mag je inkleuren en uiterlijk 23 december bij Mevr. Mary Pasmans, Nachtegaalstraat 5,
in de brievenbus gooien.
Uit alle ingezonden kleurplaten worden er 3 prijzen verloot.
De trekking zal op 24 december door mijnheer pastoor plaatsvinden en daarna ontvangen de prijswinnaars bericht.
Het is daarom belangrijk dat je je naam en adres invult.
Alle kleurplaten worden met Kerstmis in de kerk opgehangen.
Veel plezier!
Het kerstverhaal
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat de keizer, die over hun land regeerde,
een nieuwe wet had gemaakt. Iedereen moest naar de stad, waar hij geboren was.
Daar moesten alle namen in een boek worden geschreven.
Maria en Jozef moesten helemaal naar Bethlehem reizen. Ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg.
Een ezeltje droeg Maria tijdens de lange reis, want een auto hadden ze in die tijd niet.
Tijdens de reis, keek Jozef telkens bezorgd naar Maria, die zwanger was.
Hij zei tegen haar, het duurt niet meer zo lang, je kunt gauw uitrusten.
Maar toen ze in het stadje aan kwamen was het heel erg druk.
Zo veel mensen waren naar Bethlehem gekomen om hun naam in het boek te schrijven,
dat er voor Maria en Jozef geen plaats meer was in de herberg.
De herbergier zag hoe moe Maria was, hij zei: “ik heb wel nog een stal, waar mijn dieren staan, daar mogen jullie wel een plekje zoeken.”
Voorzichtig hielp Jozef Maria van het ezeltje.
Het is er niet mooi, maar het is er warm en rustig, en er is schoon zacht hooi om er een bedje van te maken.
En daar werd het Kindje geboren. Maria wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een krib. Een voerbak voor dieren.
Maria en Jozef keken samen naar de baby, en zeiden tegen elkaar: “We noemen Hem Jezus”
Buiten op het veld waren de herders met hun schapen.
Toen er plotseling een engel verscheen die zei: “Wees niet bang”.
Ik kom jullie een boodschap brengen van God. In Bethlehem is een bijzonder kindje geboren. Een kind dat alle mensen gelukkig zal maken.
Ga hem zoeken. Zijn naam is Jezus en Hij ligt in een kribbe.”
De engelen zongen: “Ere zij God. God houdt van de mensen. Vrede op aarde waar de mensen zo naar verlangen”.

