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Beste jongens en meisje.
Zoals jullie al wel hebben begrepen leven we nu in de
adventstijd. Dat is de tijd van 4 weken voor de geboorte
van de Jezus Christus. Zijn geboorte gedenken we met
Kerst. We leven nu in de derde week en er branden 3
kaarsjes op de adventskrans op het podium.
Vorige week hebben we gehoord dat Maria de moeder van
Jezus is. Ze is één van de belangrijkste vrouwen in de hele
geschiedenis.
Lucas beschrijft dat de engel die
Maria had bezocht om haar te
vertellen dat ze zwanger van de
Jezus zou worden, haar ook
vertelde dat haar nicht Elisabeth
een kindje zou krijgen. Daarom
ging Maria snel op reis naar het
bergland van Judea, naar de stad
waar Zacharias en Elisabeth
woonden. Daar aangekomen zei
Elisabeth: Maria, jij bent gezegend, meer dan alle andere
vrouwen. Maria dankte God en zong een lied, een lofzang.
Magnificat
Dat is de lofzang van Maria en dat staat ook in het
evangelie van Lucas (1:46-55). De naam 'Magnificat' dankt
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het aan de eerste woorden in de Latijnse versie van de
lofzang: Magnificat anima mea Dominum, en dat betekent:
Mijn ziel maakt groot de Heer.
In de onze kerken in Nederland wordt de lofzang van Maria
in berijmde vorm gezongen. Dat zullen wij straks ook nog
wel gaan doen.
Het Magnificat is door verschillende beroemde
componisten op muziek gezet.

Kleurplaat Maria en haar nicht Elisabeth
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Dominee Meijer gaat ook bidden!
Voor wie/wat heeft de dominee gebeden? Schrijf ze hieronder maar op.
Bid je thuis ook voor deze broers en zussen?

Als je goed geluisterd hebt naar de preek, heb je vast wel wat vragen.
Zet ze hier onder maar in het vierkante vak. En praat erover met je
ouders.
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Los de rebus op: (kertsliedje)
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