Advent en Kerstmis
Eén klein vlammetje
maakt al een beetje licht,
maar de vier kaarsen samen
zijn
op Jezus gericht.

In de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis.
We kijken uit naar de komst van Jezus.
Jezus is het licht van de wereld.
Dat heeft Hij zelf gezegd.
Hij is op aarde gekomen om te zeggen dat we
goed moeten zijn voor elkaar.
Hij heeft ook gezegd dat Hij de weg is. Hij toont
ons de weg van de liefde.
Wij willen in zijn voetspoor treden.

Het is vroeg donker ’s avonds. Daardoor is het
gezellig bij ons thuis.
Ik haal de kerststal van de zolder. We pakken samen
de beeldjes uit en plaatsen die in de kerststal. Bij elk
beeldje heeft Cesar een stormvloed van vragen.
‘Waarom zijn er koningen in de stal?’, ‘Waarom mag
het kindje Jezus nu nog niet in de stal?’, ‘Zijn Maria
en Jozef niet bang van de os?’ Ik vertel het
kerstverhaal en leg uit dat Jezus geboren wordt op
Kerstmis en dat we daarom de stal voor het kindje
Jezus klaarmaken. Cesar is heel fier als we hem
beloven dat hij met Kerstmis het kindje in de kribbe
mag leggen.
Papa van Cesar

KOM, JEZUS,
KOM

We verzamelen enkele groene dennentakken en
nemen ze mee naar huis. Ondertussen vertelt papa dat
we ons voorbereiden op Kerstmis, vier weken lang.
Daarom maken we bij thuiskomst een groene
adventskrans. Ik heb gezorgd voor ijzerdraad en vier
mooie rode kaarsen. Papa en de kinderen knutselen de
krans in elkaar. We lazen op de website van de
parochie dat er volgende zondag een viering is waarbij
adventskransen worden gezegend. Samen gaan we er
heen en we zullen onze krans daarna een mooi plaatsje
geven. Elke week steken we een kaarsje meer aan.
Mama van Olivia en Alice

Ik legde uit aan Lotte, vier jaar, dat we op weg zijn naar Kerstmis.
Lotte nam papier en kleurpotloden en tekende een weg.
Langs de weg tekende ze vier huisjes op gelijke afstand van elkaar. Op het
einde van de weg plaatste ze de kerk. Ze vertelde wie er in elk huisje
woonde. Voor elk huisje was er een apart verhaal.
Lotte en ik zijn daarna op stap gegaan. We zijn gestopt bij het huisje van
Sien, een alleenstaand vrouwtje in onze straat. We gingen naar binnen en
hebben naar haar verhaal geluisterd. Lotte heeft haar tekening van de
weg aan Sien gegeven. Sien was heel blij met ons bezoekje.
Mama van Lotte

