Maria is gelukkig, jij ook?!
Daar zit Maria. Maria is een jonge vrouw. Eigenlijk is ze nog een meisje.
Maria wil over een poosje trouwen met Jozef, een timmerman. Maria en
Jozef hebben niet veel geld, maar toch zijn ze heel rijk. Omdat ze van de
Heere God houden.
Plotseling ziet Maria iemand bij haar staan, als ze in haar huis is.
Wie is dat? Het is de engel Gabriël. Hij zegt: “Maria, de Heere is met je, jij
bent de gelukkigste van alle vrouwen!”
Maria schrikt. Wat zou dat toch betekenen? Ze trilt ervan. “Wees maar niet
bang Maria”, zegt de engel. “Je zult een Kindje krijgen. Dat Kindje zal Jezus
zijn. Hij zal nu heel gauw komen. En jij mag de moeder zijn van de Heere
Jezus. Hij zal een Koning zijn. Hij is de Zoon van God, Hij zal Koning
blijven!”
Maria luistert heel goed. Ze gelooft wat de engel zegt. O, wat is ze blij! Ze
kan het niet begrijpen. Ze is nog niet eens getrouwd met Jozef. De engel
zegt dat het een groot wonder is, een wonder van God. God is de Vader van
het Kind. De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat het Kind ook geboren zal
worden. De Heilige Geest is ook God. Net als de Heere Jezus en Zijn Vader.
Maria kan het niet begrijpen. Maar ze gelooft het wel!
“Wat God doet, is altijd goed”, zegt Maria.
Dan gaat de engel weer terug naar de hemel.
Ben jij ook zo gelukkig als Maria? In deze tijd van kerst kan het soms heel moeilijk
zijn en kun je je eenzaam voelen. Of heb je het misschien heel gezellig met je
familie. Maar je bent pas écht gelukkig, écht rijk als je Jezus in je hart mag
hebben, als Zijn bloed jou schoongemaakt heeft.
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Kerstviering
Op D.V. 18 december hopen we weer een kerstviering te hebben.
We hopen jullie hier allemaal te zien!
Helaas kunnen door de coronamaatregelen de ouders dit jaar niet
mee. Ook zullen we niet met elkaar gaan eten, wel krijgen jullie bij
de pauze voor wat lekkers.
De kerstviering vieren we in onze eigen groep, waar een verhaal
vertelt zal worden. We hopen op een mooie kerstviering!

Corona-maatregelen
Heb je / uw kind een van de volgende klachten?
Dan mag je niet komen.
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heeft een familielid een van bovenstaande klachten? Dan niet komen.
Ben je in contact geweest met iemand die positief getest is / wacht op een
testuitslag? Dan niet komen.

Bijbelclub ‘het Lichtpunt’ vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur
Buurtgebouw ‘De Arend’, Kaapstraat 34, Rotterdam
www.bijbelclubhetlichtpunt.nl
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
Carolien Nijsse: 0180 - 611 420 of 06 - 27054358.

