KERSTPROJECT: HET GAAT GOEDKOMEN

Kindernevendienst: 4 december 2022
Lucas 1:26-38 Maria opgeschrikt uit haar toekomstplannen
Thema:
Verrast door Gods Liefde
Doel:
De kinderen ontdekken dat Gods engel Maria onverwacht een prachtige boodschap geeft, die haar
leven verandert. Ze gelooft en vertrouwt haar Heer volledig.
Toelichting:
In het Oude Testament wordt voortdurend de komst van de Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk
redden en verlossen. Iedere Israëliet kent deze woorden. Maria krijgt nu van Gabriël te horen dat God
in haar leven laat gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als eenvoudig, ongetrouwd meisje mag moeder
worden van Jezus, Gods Zoon. Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor haar, en stelt zich
beschikbaar aan haar Heer.
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Kindernevendienst: 11 december 2022
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet vinden rust in hun geloof

Thema:
Samen Gods liefde leren begrijpen
Doel:
De kinderen ontdekken dat je elkaar kunt helpen om te begrijpen wat je geloven mag. En daarover
samen blij te zijn en God te danken.
Toelichting:
De kinderen ontdekken dat je elkaar kunt helpen om te begrijpen wat je geloven mag. En daarover
samen blij te zijn en God te danken.

KERSTPROJECT: HET GAAT GOEDKOMEN

Kindernevendienst: 18 december 2022
Lucas 1:57-80 Johannes bewijst Gods blijde boodschap
Thema:
Johannes is een teken van Gods liefde
Doel:
De kinderen ontdekken in de geboorte van Johannes dat God doet wat Hij belooft
Toelichting:
De door God beloofde zoon van Zacharias en Elisabet wordt geboren. Wat Zacharias niet kon geloven,
gebeurt. In Johannes geeft God een teken dat ook de Verlosser zal komen. God laat de wereld niet los,
maar brengt zelf redding. De Messias is er nog niet, maar diens voorloper wel. In de naam die de zoon
van Zacharias krijgt, zien we het persoonlijk geluk voor Zacharias en Elisabet, maar voor zijn betekenis
voor Gods werk. ‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is genadig. Zacharias zingt: ‘Het stralende
licht uit de hemel zal over ons opgaan en verschijnen voor allen die in duisternis leven (vs. 78-79). God
doet wat Hij belooft. Hij bewijst dat in Johannes. Dan is ook Jezus’ geboorte dichtbij. Nog even geduld!
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Kindernevendienst: 25 december 2022
Lucas 2:1-20 God stelt ons gerust: Jezus is geboren
Thema:
Jezus maakt alles goed
Doel:
De kinderen ontdekken dat de geboorte van Jezus ons leven gaaf maakt.
Toelichting:
De geboorte van Jezus is de manier waarop God zijn liefde voor mensen laat zien. God schiep een
wereld waarin alles goed was. Daar kwam verandering in, doordat de mensen tegen God in gingen.

Niet meer het paradijs, maar een schepping met veel ellende en pijn. De enige manier om daarin
verandering te brengen is, dat God zelf de wereld herstelt. Dat gaat Gods Zoon doen. Hij wordt mens,
kind in Betlehem. Kerstfeest vertelt ons dat de Messias is geboren. Nu gaat het leven voor heel de
wereld veranderen, voor iedereen die in Jezus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alle zonde en
verdriet verdwenen, maar God laat zien: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je
dat zeker weten.

