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Hallo allemaal, 
 

Zondag is het de vierde Advent. Op weg naar de geboorte van Jezus. Daarom in deze 
nieuwsbrief het vierde en laatste deel van ons Kerstlantaarntje. Natuurlijk ook een verhaal. 
Om de bom te versieren heb ik een paar strijkkralen patronen gevonden. Ik wens jullie 
weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 
 
BIJBELVERHAAL  
(uit Kind op Zondag) 
Een bijzonder bericht 
Ergens in de hemel heeft Gabriël een gesprek met God. 
God stuurt zijn engel naar de aarde toe met een speciale boodschap. De boodschap is 
niet voor de hele wereld. Nog niet. Nu, in het begin, is de boodschap speciaal voor een 
meisje dat in de stad Nazareth woont. Maria heet dat meisje. 
Maria is nog jong. Maar ze heeft grote plannen. Het eerste plan is trouwen met Jozef. 
Nog even en dan is de dag van het feest aangebroken. Maria is zo precies bezig met de 
voorbereidingen, het moet wel een prachtig feest worden. Het lijkt haar fijn om straks 
met Jozef in een huis te wonen. Dan kan ze zelf bepalen waar ze de meubels neerzet en 
hoe ze haar brood bakt. En misschien, denkt Maria, komen er wel kinderen. 
Maria is zo in gedachten, dat ze niet merkt dat er iemand achter haar staat. ‘Dag 
Maria’, zegt de engel. ‘God heeft jou gezien en uitgekozen.’ 
Maria schrikt. Ze draait zich om en zet een stap naar achteren. 
Gabriël ziet hoe bang ze is. ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God wil jou iets speciaals 
geven.’ 
 
Als Maria een beetje tot rust is gekomen, vertelt de engel verder. ‘Jij zult zwanger 
worden en er gaat een kindje geboren worden, een zoon. Je moet hem Jezus noemen. 
Jezus zal niet zomaar een kindje zijn. Hij zal een koningskind zijn. Ze zullen hem Zoon 
van de Allerhoogste noemen.’ 
Maria probeert te begrijpen wat de engel haar zegt. Hoe kan ze nou zwanger worden 
en een koningskind krijgen? De engel lijkt te zien dat Maria er weinig van snapt. ‘Door 
de heilige Geest zul je zwanger raken en zal dit kindje in jou groeien. Daarom juist zal 
dit kindje zo bijzonder zijn. 
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De engel vertelt verder. ‘Weet je wat ook bijzonder is? Jouw tante Elisabet is zwanger.’ 
Maria kijkt op. Ze denkt aan haar oude oom en tante. Toen ze jong waren, wilden ze zo 
graag een kindje. Maar dat lukte niet. 
‘Zie je’, zegt de engel. ‘Bij God kan alles!’ 
Maria buigt haar hoofd. Ze kijkt naar haar buik. ‘Bij God kan alles’, fluistert ze. Dan 
kijkt ze de engel aan en knikt. 
 

Gebed:  
Goede God, 

Vandaag horen we over een bijzonder geschenk. 

Een cadeau dat nog waardevoller is 

dan de cadeaus die op een verlanglijstje staan. 

Geef dat we ons laten verassen 

door de woorden die we horen 

door wat U tegen ons zegt en ons laat zien. 

Amen  
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Knutselwerk: 
Maria had nooit verwacht dat een engel haar zou vertellen dat ze zwanger is en dat ze 
moeder wordt van de zoon van de Allerhoogste. Dat is even slikken, zo’n groot geschenk. 
Daar ga je van gloeien, glimmen en stralen. We maken een lichtend lantaarntje.  
Werkwijze: Kopieer alles op stevig papier. Volg de aanwijzing op het werkblad. Kleur, knip, 
prik en vouw het. Plak eventueel achter de open geprikte zon, cellofaan of iets dergelijks. 
Prik de ‘prikgaatjes’ in. Straks schijnt het licht mooi door die gaatjes heen.  
Nodig: kleurpotloden, scharen en lijm, glitters, prikpennen en priklap. Vliegerpapier of 
cellofaan, 3D-plakband, glazen potje, waxinelichtje, dubbelzijdig plakband. 
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Kijk hoe leuk je van strijkkralen een eigen kerstboom kan maken! 
Zet ‘m op! 
Hier nog wat strijkkralen voorbeelden voor Kerstversiering.  
 

 


