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✳
Het is maandag – tijd voor een beetje goed nieuws!

Twee adventskaarsen
Steek deze week twee adventskaarsen aan.
Je kunt er de volgende tekst bij uitspreken:

✶

Goed nieuws is soms heel dichtbij te vinden. Echt héél dichtbij.
Vandaag gaat het over iemand die erg bekend is.
Het gaat namelijk over jou!

✶

Twee kaarsjes branden zacht:
Het kerstfeest komt in zicht.
Het is nog mooier dan je dacht
want God maakt onze wereld licht!

✳
Beroemd?
Ik ben nou niet bepaald beroemd,
mijn naam wordt niet zo vaak genoemd.
Nou ja… mijn ouders en mijn broer en zus
die kennen mij hoor, wees gerust.
En opa en oma uiteraard,
en nog wat mensen in de straat.
O ja, en mijn ooms en tantes, vrienden en vriendinnen,
die schieten mij nu ook te binnen.
Dan heb ik nog mijn sportclub en de mensen van de kerk,
en zelfs collega’s van mijn moeders werk.
Al die mensen weten wel een beetje wie ik ben.
Ik ben dus niet beroemd maar wel bekend!

Vandaag in de kerk
In de kerk wordt vandaag verteld
over Johannes de Doper. Er komen
mensen bij hem die heel precies
willen weten wie hij is.
Maar of ze daarachter komen?

✳
✳

✳
Weet jij wat hier staat?

✶

Heb je er wel eens
overnagedacht
hoeveel mensen
jou kennen?

✶

✳

Probeer het eens uit
te rekenen. Het zijn er
vast meer dan je
denkt!

✳

God kent jou
Weet je dat God jou ook kent?
Lees samen psalm 139: 1-6
uit de Bijbel in Gewone Taal

Tip:
Lees met de klok mee
en sla steeds twee
vakjes over.
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