Kindernevendienst Kerst
Zaterdag 25 december 2021
Speel het kerstspel op deze Eerste kerstdag: Zoek
hiervoor 4 kaarsen! Klik de link aan en steek de
kaarsen aan!
Lied van het licht
https://www.youtube.com/watch?v=BLbT0yaircQ
En vandaag mag ook de kerstkaars aan!
Zing daarbij het lied “Goed Nieuws”: https://www.youtube.com/watch?v=llxKL-euC6A

Verhaal om (voor) te lezen:
Pak je lego of je playmobiel erbij, of verkleed je en speel het verhaal mee tijdens het lezen!
Een wonder in de stal
Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Het is geen gemakkelijke reis. Maar het is op bevel van
de keizer, zijn wil is wet. Dus als hij zegt dat je je moet inschrijven in je geboorteplaats dan ga je, ook
al ben je hoogzwanger.
Hoe dichter ze bij Bethlehem komen, hoe drukker het wordt. Er
zijn meer mensen op weg naar de stad om zich te laten
inschrijven. Maria schuift wat heen en weer op de rug van het
ezeltje, ze is moe en verlangt naar het eind van de reis.
“We moeten op zoek naar een herberg, een plekje om te
overnachten”, zegt Jozef. Hij kijkt om zich heen. Dan leidt hij de
ezel met Maria een straat in. Even verderop hangt een
uithangbord. Een herberg. Aan het geroezemoes kunnen ze horen
dat het er druk is binnen. “Blijf jij maar even buiten met de ezel en
de bagage, dan vraag ik of we hier kunnen overnachten”zegt
Jozef. Al snel komt hij weer naar buiten. Hij fronst en schudt zijn
hoofd. “Vol”zegt hij. “Een paar straten verderop schijnt nog een
herberg te zijn. Laten we het daar proberen”. Ook de volgende
herberg blijkt vol te zijn.
Wat nu? Verslagen kijken Jozef en Maria elkaar aan. Dan horen ze iemand roepen, het is de eigenaar
van de herberg. Hij staat druk te gebaren in de deuropening. “Ga daar het straatje in, je komt achter
de herberg uit. Daar staat een oude stal. Als jullie het niet erg vinden om daar samen met jullie ezel
te overnachten.. het is het enige dat ik kan verzinnen”. Jozef en Maria kijken elkaar aan, er zit niets
anders op.
Zingen Sjok sjok sjok: https://www.youtube.com/watch?v=lVcL6FC-FPo
In de stal probeert Jozef een lekker plekje te maken. De herbergier komt een stapel dekens brengen,
Jozef spreidt ze uit. Maria gaat liggen, moe van de lange reis. “Jozef”zegt ze “Ik denk dat het niet lang
meer duurt”.

Langzaam wordt het donker om hen heen. Een kleine olielamp zorgt voor een beetje licht in de stal.
Die nacht wordt de baby geboren. Een jongetje. Jozef pakt een paar doeken en wikkelt ze om zijn
zoontje heen. Dan geeft hij de baby terug aan Maria. “Jezus”zegt hij, “We moesten hem Jezus
noemen, heeft de engel gezegd.
Even later klinken er stemmen buiten. Opgewonden
gefluister. Wat zou er aan de hand zijn? Er wordt
gerammeld aan de staldeur en dan gaat hij open. In de
deuropening staan een aantal mannen. Hun gezichten
worden verlicht door de fakkels die ze dragen. “We
hebben het nieuws gehoord! De redder is geboren!
Zijn we aan het juiste adres?”
Jozef is opgesprongen. Met grote ogen kijkt hij de
mannen aan. Ze schuifelen langs Jozef en knielen bij
Maria die de baby in haar armen heeft.
“We waren op het veld bij de schapen” vertelt een van
de mannen. “Opeens was er een engel, hij straalde. En
wij, wij schrokken. Maar de engel vertelde dat we niet
bang hoefden te zijn. Hij had belangrijk nieuws: de redder van de wereld is geboren. We moesten op
zoek naar een pasgeboren baby in de stal”. En nu moet iedereen het weten!!
Zingen Dag grote ster: https://www.youtube.com/watch?v=SRttJ2pyDiU
We gaan bidden:

Lieve God,
wij waren bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren.
Mdden in de nacht zeiden de engelen
tegen de herders:
'Wees blij, want er is een kind geboren.'
Soms is het voor ons ook een beetje nacht,
als we verdrietig zijn, of alleen, of bang.
Maar ook wij hoorden vandaag het goede nieuws:
Jezus is geboren voor alle mensen!
Zo laat U weten dat U van ons houdt!
Daar worden we blij van!
Amen

Heb je zin om te knutselen?
Maak een ster, dan moet je wel eerst naar buiten!
Benodigheden:
•
•
•
•
•

Snoeischaar of zakmes
Schaar
5 stokjes/twijgjes van gelijke lengte
Touw
Elastiekjes

Stap 1: Wanneer je vijf takken van gelijke lengte en ongeveer gelijke dikte
hebt verzameld, begin je met de eerste twee takken aan elkaar te binden. Het
beste is om een tak met een dik uiteinde en een met een dun uiteinde te
combineren.
Ben je thuis aan het werk dan kan je ook een lijmpistool gebruiken om de
takken te verbinden.
Stap 2: zorg dat de hoek iedere keer dezelfde maat heeft.

Stap 3: het vierde takje gaat onderlangs, dat zorgt voor meer stevigheid.
Gebruik in eerste instantie elastiekjes dat werkt makkelijker. Je kan
naderhand de ster afwerken met lint of een mooi touwtje.
Stap 4: de ster is klaar, hoe langer de takken hoe groter de ster natuurlijk,
afhankelijk van je wens.

Nu mag je hem versieren: zo of zo of ….

Of maak je liever een lichtje? Zoek een leeg potje en week het etiket
eraf.
Maak een mooie tekening met stift op een wit papier.
Als je tekening klaar is smeer je hem aan de
achterkant in met sla-olie. Dan zet je hem om het
potje. Zo schijnt het mooi!
Nu nog het waxinelichtje aan!

Zo kan het ook: scheur
kleine stukjes (doorzichtig)
papier en plak het potje
vol.

En nog wat ideetjes…
Je mag een foto sturen van je mooie lichtje… Dan kan die in de Samenspraak!
Veel plezier!
De leiding van de kindernevendienst: Betty, Thalinda, Rutger, Marjon, Ilonka, Hellen

