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Bijbelverhaal: Maria en de engel: een stralend licht  
Lees onderstaand verhaal samen met je gezin.  

 

Maria is een gewoon meisje uit een klein dorpje. Ze 

zal gaan trouwen met Jozef, de timmerman. Een 

gewoon meisje. Tot op een dag alles anders wordt. In 

de donkere kamer verschijnt ineens een helder licht. 

En er staat plotseling iemand bij haar. Het is een 

engel, en hij brengt een boodschap van God. "Maria, 

wees niet bang. Je zult een kindje krijgen, En dit kindje 

zal bijzonder zijn. Hij zal de zoon van God zijn. Hij zal 

een licht voor de mensen zijn én je moet hem Jezus 

noemen." En dan verdwijnt de engel weer, even 

plotseling als hij gekomen is en wordt alles weer net 

zoals het was. Of nee, eigenlijk niet. Maria zal nooit 

meer dezelfde zijn. Een stukje van het licht dat de 

engel in de kamer bracht, blijft voor altijd bij Maria. Ze is er beduusd van. Een beetje bang. 

Maar het licht van de engel maakt haar ook dapper, en blij, heel erg blij. Blij met het nieuwe 

kindje. En blij dat God haar heeft uitgekozen. 

 

Gebruik onderstaande vragen om te delen met elkaar: 

 Wat vinden jullie het belangrijkste in dit verhaal? 

 Kreeg jij al eens bijzonder nieuws?  

o Wanneer? 

o Wat gebeurde er toen? 

o Wat voelde je toen ? Vb.: bang, blij, teleurgesteld, … 
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 De advents- en kersttijd is altijd al een bijzondere periode. Maar dit jaar is deze nog 

meer speciaal door de uitzonderlijke situatie en de bijhorende COVID-maatregelen. 

Hoe voelen jullie zich hierbij?  Welke gevoelens overheersen?  

 Op onderstaand platform van het bisdom worden alle vormelingen uitgenodigd om 

een reactie achter te laten https://padlet.com/anmollemans/pgb94ovro5da7fic . Zo 

kunnen jullie elkaar laten weten welke gevoelens bij jullie leven.  Zet er je voornaam 

en gemeente bij zo weten ook wij welke reacties van jullie komen. 

 

Een boodschap van God  

De engel brengt Maria een boodschap van God. Hij is als een postbode die Goed Nieuws 

brengt. Jij mag zelf ook postbode spelen zo kan jij in deze dagen ook zelf een warme 

boodschap uitdragen. Ook de parochie heeft een verrassing in petto voor jullie, dus hou ook 

jullie eigen brievenbus in de gaten… 

 Maak zelf twee mooi versierde kaartjes met een kerstwens en bezorg deze kaartjes 

aan het parochiesecretariaat ten laatste tegen zondag 20 december 2020. Uiteraard 

mogen jullie er meer maken als je daar zin in hebt of kan je er een gezellige 

knutselactiviteit van maken met jullie gezin. Hoe meer kaartjes, hoe meer mensen we 

kunnen blijmaken !  Wij bezorgen deze kaartjes dan aan de bewoners van de 

verschillende rusthuizen waar we in niet-coronatijden echt op bezoek zouden gaan 

(Ten Weldebrouc, Senior Plaza, Sauvegarde, Akapella, Paaleyck ). Zo weten ze daar 

dat we hen niet vergeten en kunnen we hen ondersteunen in deze moeilijke tijden. 

Vergeet zeker je naam niet op het kaartje te zetten. 

         

https://padlet.com/anmollemans/pgb94ovro5da7fic
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Laat jouw licht branden voor anderen  

Jij kan zoveel meer betekenen voor iemand anders dan je op het eerste gezicht zou denken. 

Jij kan het verschil maken, een engel zijn voor een ander, door ...  

 

Een warme glimlach aan een voorbijganger te schenken.  

 

 

Een hulp te zijn voor je gezin, je gezinsleden te verrassen.  

 

 

 

Een raambezoekje bij een eenzame oudere in de buurt te brengen 

samen met je gezin.  

 

 

Een stukje cake, een kom soep,… aan je buur af te geven.  

 

 

...  

 

 

 Maak een foto van jouw acties en stuur deze door naar 

vormsel.willebroek@gmail.com 

Tijdens de warmste week worden net deze kleine gebaren van naastenliefde in de kijker 

gezet. Toon jij ook aan de buurt dat je meedoet? 

 Download de vlam van de warmste week, knip ze uit, zet er een boodschap op, 

onderteken met de naam van jouw parochie én hang ze aan je raam. 

https://dewarmsteweek.be/content_site/assets/files/poster_de_warmste_week.pdf 

 Laat ons weten dat het vlammetje uithangt en stuur een foto van jullie vlammetje 

eveneens naar vormsel.willebroek@gmail.com  

  

mailto:vormsel.willebroek@gmail.com
https://dewarmsteweek.be/content_site/assets/files/poster_de_warmste_week.pdf
mailto:vormsel.willebroek@gmail.com
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Licht dat blijft  

Maria zal nooit meer dezelfde zijn. Een stukje van het licht dat de engel in de kamer bracht, 

blijft voor altijd bij Maria. Zo gaat het als je een engel van God of de heilige Geest ontvangt. 

Tijdens je vormsel zal ook jij, samen met alle andere vormelingen, de heilige Geest 

ontvangen. De heilige Geest zet ons in beweging, geeft smaak aan ons leven, verwarmt en 

beschermt ons.  Je zal gezalfd worden met heilige olie, net zoals koning David, van wie Jezus 

Christus, de Gezalfde een afstammeling is (lees maar in je bijbel bij Matteüs, hoofdstuk 1, 

vers 1). We hopen dat het licht bij je blijft en dat jullie vurige, enthousiaste jonge mensen 

mogen worden die over Jezus durven vertellen. In dit filmpje vind je de werkwijze om een 

eenvoudig olielampje te maken https://www.youtube.com/watch?v=2quoSs_l3zw 

 

 Stuur een selfie met jullie olielamp naar het gekende adres 

vormsel.willebroek@gmail.com 

 

 

Hoe advent liefst niet wordt beleefd bij jullie thuis https://youtu.be/YFRXAdqiMg0 

 
 

 

Bijbelvers  

“Dit kindje zal bijzonder zijn. Hij zal de zoon van God zijn.  

Hij zal een licht voor de mensen zijn.  

En je moet hem Jezus noemen.”  
Naar het evangelie volgens Lucas 1, 31 

 

 

Zalig Kerstmis  ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2quoSs_l3zw
mailto:vormsel.willebroek@gmail.com
https://youtu.be/YFRXAdqiMg0

