Adventengelen
ADVENTPROJECT VOOR TIENERS, JONGEREN EN VOLWASSENEN
De Blijde Boodschap en Licht brengen
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In de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis. Het is een
goede tijd om extra om te zien naar de naaste; vooral
mensen die oud, ziek, alleen zijn of op een andere manier
het moeilijk hebben. Met dit project ga je elke week langs bij
een vast adres met een lichtje en het Woord van Jezus. Zo
delen we de sfeer van licht en liefde die we op Kerstmis zo
graag welkom heten in onze huizen, ook met mensen die wat
steun kunnen gebruiken. Zo zijn we als engelen voor elkaar.

Hoe werkt het?
Zorg voor 4 glazen potjes en print de pagina met de adventswikkels (tip: ook
leuk op transparant of gekleurd papier) en de Bijbelteksten uit.
Versier het label en potje en doe er een (waxine) lichtje in.
Plak op elk potje een Adventwikkel (met plakstift werkt het al goed).
Print de Evangelietekst (het Woord van Jezus) uit, vouw dit dubbel en pons er
bovenaan dicht bij de vouw een gaatje in (zorg dat het niet door de tekst
gaat). Bindt dit met een touwtje of lintje om de hals van het potje vast.
Tip: paars is de kleur van de Advent; roze die van de 3e zondag.
Geef iedere week het potje aan iemand in je naaste omgeving die wel wat
steun kan gebruiken.
Decoratietips
Pons -voordat je het er op plakt- in het label wat gaatje of figuurtjes, dan schijnt
het licht daar mooi doorheen óf kwast het label -na kleuren en versieren!-in met
(olijf-, baby- of lavendel-) olie en laat het een nachtje drogen op een velletje
keukenrol. Als je het label er daarna op plakt lijkt het transparant.
Versier niet alleen het label, maar ook het potje zelf. Bijv. met glasverf/stift.
Ook kun je er gedroogde blaadjes of bloempjes opplakken, een ijzerdraadje
versierd met kraaltjes en aan uiteinde een belletje of kerstballetje omheen binden,
strookjes kant of uitgeknipte stukjes servet kun je er ook opplakken.
Doe in het potje rondom het kaarsje wat nepsneeuw, zout of zand.
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De boodschap van Gabriël aan Maria
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Lucas 1:26-38

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam
van die maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde,
de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.' Zij schrok van dat woord en vroeg
zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij
zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon
van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en
aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit
geschieden daar ik geen man beken?'
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van
de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig
genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar
ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar
zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.' Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen.
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Maria bezoekt Elisabeth
Lucas 1:39-45

2e Advent

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis
van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong
het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem
uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb
ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw
groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd
heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'
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Het Woord van God
Lucas 1:46-56
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En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn
redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af
prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig
is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van
zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de
geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar
Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham
en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.'
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.
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God met ons
Matteüs 1:18-25
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De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd
was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij
erover in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem
sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in
haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet
noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet,
die zegt: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal
Hem de naam Immánuel geven.” Dat is in vertaling: God-met-ons. Ontwaakt uit de slaap deed
Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich, maar hij had
geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam
Jezus.
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