Kinder Woord Dienst van Oase
Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal,
Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Op weg gaan naar het licht.
1e advent
De aarde is donker, het licht lijkt gedoofd
maar diep in ons hart brandt een vlam,
een lichtje van hoop om wat is beloofd:
een bloem aan een oude stam ...
2e advent
De aarde aarzelt, de vlam is nog klein
wij beschermen hem tegen de wind.
In alle donkerte, wanhoop en pijn
wachten wij stil op een Kind ...

Navertelling Lucas 3,1-6
Johannes begint met zijn werk
Bij de Romeinen was Keizer Tiberius al 15 jaar aan de macht.
Toen was Pontius Pilatus de baas in de provincie Judea, waar de
joden woonden. Herodes was toen koning van Galilea.
Toen deze mensen aan de macht waren werd Johannes, de zoon
van Zacharias, door God geroepen. God had een boodschap voor
hem. Johannes leefde op dat moment in de woestijn. Maar hij
moest naar de mensen toe.

Nadat Johannes geroepen was door God, vertrok hij uit de
woestijn naar het gebied van de rivier de Jordaan. Daar begon hij
te spreken tegen de mensen. Hij zei: “Begin een nieuw leven en
laat je dopen! Wanneer je dat doet, dan zal God je zonden
vergeven.”
Over Johannes werd al in het boek van de profeet Jesaja
geschreven.
Daar staat dat Jesaja als profeet de mensen opriep uit te kijken
naar iemand die komt:
Iemand roept in de woestijn; zijn stem klinkt hard als hij zegt:
‘Maak de weg klaar voor de Heer.
Maak zijn paden recht, niet kronkelig. Maak zijn weg vlak,
zonder dalen en bergen.
Alle bochten in de weg zullen worden rechtgetrokken en alle
paden zullen worden gladgemaakt.
En iedereen zal erbij zijn en zal zien dat God redding brengt.’
Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gebed om mee op weg te gaan
Goede God,
Wij verlangen naar uw licht.
Vandaag steken we twee kaarsjes aan.
De kaarsjes verlichten ons hart.
Ons hart lijkt soms wel eens
op een glibberig bergpad
vol met valkuilen van ruzie en jaloezie.
Wanneer we ons hart
openzetten voor andere mensen
vinden wij met uw licht het rechte pad.
Wij hebben vandaag de tweede stap gezet;
We zijn op weg naar het Kerst-feest.
Op weg naar het Koninkrijk!
Amen

Wat vieren wij met kerst?

In de stad Nazareth woonde een heel gewoon meisje dat
Maria heette. Ze woonde nog thuis bij haar ouders.
Haar vriend heette Jozef. En met hem zou ze gaan trouwen.
Op een dag schrok Maria vreselijk.
Droomde ze of was het echt?
Was dat een engel?
‘Dag Maria’, hoorde ze zeggen.
‘Wees niet bang. God heeft
Grote plannen met jou.
Je zult een zoon krijgen. Hij zal
belangrijk zijn voor de mensen en
Hij zal een bijzondere band met
God hebben. Hij is de koning waar
iedereen al zo lang op wacht,
een koning die goed zal zijn en
Vrede zal brengen’.
‘Hoe kan dat nou?’ zei Maria
verbaasd. Maar toen knikte ze.
‘Als God het wil, is het goed’,
zei ze.

Jozef snapte er niets van. Hij voelde zich buitengesloten en dacht:
‘Dat is iets tussen Maria en God. Daar heb ik niets mee te maken. Ik ben al
weg’.
Maar toen hij lag te slapen zag hij in een droom een engel. Die zei: ‘Jij denkt
dat jij niet nodig bent, maar mij hebt ook een taak. Jij hoort bij Maria en haar
kind. Jij moet voor ze zorgen en jij zult het kind de naam Jezus geven. Dat
betekent : God zal redden’.

Onverwacht moesten Jozef en Maria op reis.
Dat kwam door keizer Augustus. Die wilde weten hoeveel mensen er in zijn
land woonden en wie dat waren.
Daarom moest iedereen naar de plaats gaan waar zijn familie vandaan kwam.
Daar kwam je naam dan op een lijst te staan.
De familie van Jozef kwam uit Bethlehem.

Dus gingen Jozef en Maria op weg.
Het was een lange tocht.

Eindelijk kwamen ze in Bethlehem.
‘De baby komt er aan’, zei Maria. ‘Ik voel dat het niet meer lang zal duren.’
Maar er waren veel mensen op reis. Er was geen plaats in de herberg.
Alle kamers waren vol.
Gelukkig vonden ze nog een plaatsje in een stal.

https://schooltv.nl/video/waarom-halen-we-met-kerst-een-boom-in-huis-een-versierde-kerstboommet-lichtjes/

Wat heeft kerstboom en kerstballen met
de geboorte van Jezus te maken?
De Kerstboom, de heidense oorspronkelijkheid
Vroeger werden vooral bomen gezien als een symbool voor de vruchtbaarheid. De Romeinen en ook de
Germanen zagen in bomen een soort Goddelijkheid. Het waren belangrijke natuurelementen die zorgden voor de
verbinding tussen de Goddelijke wereld en de aardse wereld. Ook werden bomen gezien als een ware
levenskracht. Vandaar dat de boom ook wel eens de levensboom werd genoemd.
De Germanen geloofden in Boomgeesten. Deze Boomgeesten hadden bijzondere krachten en zorgden voor
goed leven. Steeds vaker ontdekte de Germanen dat er een speciale boom was die eigenlijk altijd groen bleef: De
Groene Den. De andere bomen werden tenslotte allemaal kaal en verloren hun bladeren.
Om de Boomgeesten gunstig te stemmen en te zorgen dat deze snel weer terug zouden keren en vruchtbaarheid
zouden brengen besloot men de kale bomen te gaan versieren met allerhande zaken om zo de Boomgeesten
weer terug te lokken. Dit werd gedaan door appels, slingers en zelfs met goud en zilver. Later werden er ook
versieringen in gehangen in de vorm van sterren en de maan en werden er ook soms offers gebracht. Dit laatste
wordt vaak vergeleken met de cadeautjes die nu gegeven worden.

De Kerstboom, de Christelijke oorspronkelijkheid
Lange tijd werd de Kerstboom juist niet gezien als een Christelijk symbool. De boom werd zelfs niet toegelaten in
de kerk en werd ook niet met het Kerstfeest samen gezien. Toch besloot het Christendom om de Kerstboom
zichzelf toe te eigenen en de boom ook te gaan vereren maar op een Kerkelijke manier. De Heidense
oorspronkelijkheid werd hiermee teniet gedaan.
De boom werd geassocieerd met de Heilige drie eenheid en werd symbool van kennis, goed en kwaad en stond
hij symbool voor de boom waar Eva haar vergiftigd fruit uit plukte.
Het gebruik van de Heidenen, een boom uit het Heilige bos halen en in het midden van het Marktplein versieren
en plaatsen, werd pas in de 16e eeuw weer ingevoerd en toegelaten door de Christenen. Eerst mocht dit enkel op
marktplaatsen maar later ook in de huizen van de rijken. Pas na de tweede wereldoorlog, dus eigenlijk pas sinds
kort, werden Kerstbomen toegelaten in alle huizen en zien we ze nu dus ook bij alle gezinnen rond de
kerstdagen.
De versieringen werden vervangen voor slingers, gebak, gekleurde papiertjes en gekleurd draad. Het enige
versiermiddel dat overbleef van de Heidense oorspronkelijkheid was de Appel. Hoe meer tijd er verstreek en hoe
vaker de Kerstboom in de huizen kwam werden er nieuwe versieringen aan toegevoegd, zo ontstond dus ook het
engelenhaar en de kerstballen.

Kerstboom, de tegenwoordige versiering
De kerstballen
Kerstballen werden pas in de 17e eeuw gemaakt. Het was eigenlijk een wedstrijd wie de grootste glazen bol kon
blazen. Deze werden dan in de deuropeningen gehangen en zouden de boze geesten verjagen. Later werden ze
steeds lichter en kleiner en konden ze ook in de Kerstboom, een stukje Heidense geschiedenis kwam hiermee
terug.

De Piek
De Piek is geheel Christelijk te noemen. Het is de ster die de drie koningen naar Jezus leidde.

De Lichtjes in de Kerstboom
De Heidenen hadden een Joel kaars. Hiermee vereerde ze de geboorte van de zon en spoorde de kaars de zon
aan de aarde goed te gaan verwarmen. De Christenen veranderden dit weer. Zij gaven aan licht de betekenis van
nieuw leven. Het kindje Jezus bracht licht en verlossing naar de aarde. De kaars en de ster van Bethlehem zijn
hier dus gelijken. Vroeger branden men dus kaarsen in de Kerstboom, tegenwoordig hebben we gewone
kerstverlichting.

