Vertel het Maar Kerstproject 2022: Het gaat goedkomen!
De projectverbeelding bestaat uit een stervorm verdeeld in allemaal gekleurde facetten. We belichten in dit kerstproject allerlei
facetten van Gods liefde en zien hoe mensen bekend worden gemaakt met Gods plan voor de wereld.
De stervorm heeft vijf stukken die los kunnen, God komt in beweging om zijn plan te realiseren. Het geheel komt op een houten
plaat die beschilderd is met ijzerhoudende verf (magneetverf) waarop met magneetplakband de losse delen van de stervorm
komen. God trekt mensen aan met zijn liefde. Onder elk deel bevindt zich een symbool met kernwoord. Deze kernwoorden zijn
onderdeel van de themazinnen. In de kindermomenten en PowerPoints komen de themazinnen aan bod.
De figuren laten de gebeurtenis zien van de kernwoorden.
De projecttitel komt erboven. Op kerst kunnen er bijvoorbeeld kleine sterren door de kinderen rondom worden geplakt met
magneetplakband. God trekt ons aan en betrekt ons in zijn plan voor de wereld.
De projectverbeelding met ster en figuren kan worden afgedrukt op A0 formaat, de stervorm is ruim 78cmx90cm. Er is een
miniproject voor de kinderen, PowerPoints bij elke zondag en er zijn kindermomenten. De werkbladen zijn er in kleur en zwartwit voor wie zelf wil inkleuren.
Carole van Dueren den Hollander-Heming

1. Schrikken: Zacharias schrikt van de engel die hem bezoekt. Hij steekt z'n handen in de lucht en zijn mond laat ontzetting zien.
Uit zijn mond zal geen geluid meer komen tot de geboorte van zijn kind.

2. Verrassen: Maria is verrast door de engel, haar mond vormt een hartje als teken van geloof en de lofzang aan God, het hartje
op haar buik verbeeldt het in verwachting zijn van de verlosser.

3. Begrijpen: Maria en Elisabet zijn in liefde verbonden met elkaar en Gods plan. Daarom vormen ze één hart samen leren ze
begrijpen. De hartjes bij hun handen laten de nieuwe levens zien die groeien.

4. Ontdekken: Zacharias krijgt Johannes in zijn armen, daarmee is de cirkel rond. Johannes is het tastbare teken van Gods liefde
en zo ontdekt Zacharias dat God doet wat Hij belooft.

5. Vervullen: Met Jezus geboorte laat God zijn liefde voor de wereld zien. Een kribbe in een hart verbeeld dat. De ste r straalt
erboven, aan het eind van een 'regenboog', is teken van hoop. Het gaat goedkomen!

