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Merry Kerststress?
1. Samen lezen! Inmiddels is het de 4e adventszondag. Het is bijna Kerst!

We kunnen ontzettend druk zijn met alles wat er nog moet gebeuren voor het zover is. Maar is dat
de goede manier?
Maria krijgt de boodschap dat zij de belangrijkste baby van de hele wereld en omstreken zal
krijgen. Wat zou jij doen als je zo’n boodschap kreeg? (denk aan babykamer in orde maken,
ziekenhuis regelen, geboortekaartjes, koningen uitnodigen etc)
Lees samen Lukas 1 vs 26 tot 56 (of in een kinderbijbel het verhaal dat Maria werd geroepen door een
engel, daarna naar haar nicht Elisabeth gaat en daar een lied zingt)
Wat doet Maria?
Maria zegt “ ik wil doen wat God zegt, laat het allemaal maar gebeuren zoals God het wil.”
Ze gaat dus zelf niet keihard aan de slag om alles in orde te maken , maar gaat zelfs nog op bezoek bij
Elisabeth en zingt daar een lied. Ze is helemaal niet gestrest vanwege kerst.
Wat kunnen wij daarvan leren?

2. Als je net als Maria wil doen wat God zegt, dan is het wel handig om naar God te luisteren zodat je ook
weet wat je moet doen.
Je kunt bijvoorbeeld naar God luisteren door bijbelverhalen te lezen, te bidden of liedjes te luisteren of te
zingen. Dan kan God er voor zorgen dat je aan dingen gaat denken om te toen of juist niet te doen.

Ook zegt Maria: Laat het allemaal maar gebeuren zoals God het wil
Misschien had je heel veel zin in de Kerstviering op school. Misschien was je ook wel een beetje
zenuwachQg omdat je Qjdens de kerstviering nog een versje moest opzeggen ofzo.
Je kan best het idee hebben dat je het nog heel druk hebt voor kerst, of dat je het niet leuk vindt omdat
plannen die je had vanwege de lockdown niet door kunnen gaan.
Maar… net als Maria kun je er op vertrouwen dat God zorgt dat het goed komt.
Over 5 dagen wordt het vanzelf kerst en gaan we vieren dat Jezus is geboren en dat God heel veel van ons
houdt.

Zou jij net als Maria mooie dingen kunnen zeggen/opschrijven over God? Probeer het eens!

