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VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 2020 - 4° week van de advent
Lieve ouders en kindjes van de Eerste Communie-voorbereiding,
Deze 4° week van de advent staan we stil bij Maria, de moeder van Jezus.

1. Maria is de mama van Jezus, hier mooi afgebeeld met het kindje vast in haar armen.
- Jij vindt het vast en zeker ook fijn om nog eens op de schoot van mama of papa te mogen zitten, om nog eens een
knuffel te krijgen. En maak je dan soms tijd om naar elkaars verhaal te luisteren?
- Als laatste figuurtje mag je Maria met het kindje Jezus kleuren en uitknippen.
En nu kan je alle figuurtjes een plaats geven in de stal en vastkleven. Veel succes !!!
- Maria, wist van een engel dat zij moeder van Jezus zou worden. De engel bracht goed nieuws.
Hoe zou jij goed nieuws kunnen brengen?
Meer nog, hoe zou jij goed nieuws kunnen zijn voor medemensen? Hoe kan jij een engel zijn?
- In ons bidden kunnen we stil staan bij mensen die toch wel veel goede dingen doen.
We kunnen misschien wel mama of papa danken voor zoveel goede dingen.
Hoe zou jij iemand kunnen bedanken ? Denk er maar eens over na en doe het dan ook ?
2. Gebedsmoment
1° Kruisteken maken.
2° Adventsliedje: Het lied van de kaarsen
3° de kaarsje aanmaken
4° Lezing uit de bijbel: (Johannes 2,1-11)
In Kana, een dorpje dicht bij Nazaret, waar Jezus woonde, was een bruiloft. Maria, de moeder van Jezus, was op het
feest. Ze vierde mee. Ook Jezus en zijn vrienden waren erbij. Het was geen klein feest ! Het duurde wel zeven dagen
lang. De mensen kwamen naar het feest met hun mooiste kleren aan. De muzikanten speeldenn vrolijke muziek en
de knechten zorgden ervoor dat iedereen te eten en te drinken had. De mensen dronken heel wat van de heerlijke
wijn.
Maar dan zag Maria dat de wijn opraakte. Ze zei aan Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Aan de knechten zei Maria:
‘Doe wat Jezus je zeggen zal.’ Even later zei Jezus: ‘Vul die zes grote kruiken met water.’ De knechten deden dat.
Toen zei Jezus: ‘Schep ervan uit en geef de tafelmeester te drinken.’ De tafelmeester proefde ervan en zei: ‘Deze wijn
is veel lekkerder dan de wijn die we tot nu toe hebben gedronken.’
Het feest kan zo doorgaan en werd nog veel vrolijker. De mensen dansten nog lang op de mooie muziek.
Dagen later spraken ze er nog met elkaar over hoe heerlijk dat feest wel was.
5° We bidden:
Dank u, God, om de moeder van Jezus, Maria,
die Jezus van huis liet weggaan
om aan alle mensen te vertellen
over zijn Vader in de hemel
en om alle mensen blij te maken.
Amen.
( hier kinderen iets laten vertellen of samen Wees Gegroet bidden)
6° Momentje van stilte

•
•

7° Samen Onze Vader bidden.
Kruisteken maken.

3. De kersstal is af. Maar een engel is er niet? Neen, weet jij waarom?
- Omdat wij uitgenodigd worden om zelf engel te zijn !
- Wie wil mag vleugeltjes knutselen en zich verkleden als een engel.
- Of wil je je misschien liever verkleden als koning, want die komen ook op bezoek bij Jezus. Een herder of schaapje kan
je ook zijn.

Kleur Maria , knip op de zwarte lijn/buitenkant uit, niet op de streepjeslijn bij het B vakje, dit moet je omplooien.
Als je een kerststal op papier hebt mag je vakje B afknippen.
Nu zijn alle figuurtjes van de kerststal klaar en kan je ze een plaatsje geven en vastkleven.
De oorspronkelijke hoogte (met de flapjes B erbij) in cm: Maria 9 cm.

