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

Vandaag in de kerk

Hoe zou het zijn als een heel beroemd 
iemand bij jou aan de deur zou komen? 
Hoe denk je dat je je dan zou voelen? 
Vandaag wordt in de kerk een verhaal 
gelezen over een heel bijzonder bezoek. 
De engel Gabriël gaat naar Maria, een 
jonge vrouw uit Nazaret. Hij vertelt haar 
dat ze de moeder van Jezus zal worden.

Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:

God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.

Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!

(Tekst: Sytze de Vries - Liedboek 464)

Wat ik je geef

Ik wil je zoveel geven:
een dure ring, een gouden boot,

een winkel vol speelgoed,
een eigen butler,

diamanten hagelslag op brood,
de droomreis van je leven.

Maar laten we eerlijk zijn:
Zou ik jou hier iets van willen geven,

dan moet ik toch echt een beetje rijker zijn.

Wat ik je wel kan geven
- het lijkt misschien klein

maar het is zoveel meer dan dat -
is mijn vertrouwen,

mijn liefde, mijn leven.
Ik geef jou…mijn hart!

Goed nieuws

Het is weer maandag, tijd voor goed nieuws! 
Het goede nieuws van vandaag is dat er heel veel 
weggegeven wordt. Niet alleen spullen en geld, 
maar ook aandacht, liefde en vrolijkheid. 
Ga als een echte journalist in je eigen omgeving 
op zoek naar voorbeelden en deel ze met elkaar!

Vier kaarsje branden al.
Ze geven licht en hoop, een lach.

Ze geven liefde, warmte, vrolijkheid;
uitzicht op een nieuwe dag!
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Vier adventskaarsen




