
Zacharias
In een bergdorpje in judea woonde een priester.
Deze priester heette …………………………… en hij was getrouwd met Elisabet.
Ze waren al oud en hadden geen kinderen.
Op een dag was Zacharias aan het werk in de tempel
Plotseling was er een ………………………… bij hem
zacharias schrok en werd bang, maar de engel zei: “wees niet…………………
Elisabet en jij zullen een zoon krijgen. 
jullie moeten hem ……………………..noemen”, zei de engel. 
“Hij zal heel bijzonder zijn en de mensen weer de weg naar god wijzen, hij zal de mensen ook 
voorbereiden op de komst van degene die jullie beloofd is!”
“maar hoe weet ik of dat waar is?” vroeg zacharias aan de engel,
“elisabet en ik zijn al ………………..”
“Ik ben ……………………….. en …………… heeft mij gestuurd”, zei de engel
“jij hebt mij niet geloofd en daarom zul je niet kunnen ………………………. totdat jullie zoon geboren 
is”. 
De mensen vroegen wat er was gebeurd, maar hij kon hen niets vertellen.
thuis schreef zacharias alles op voor elisabet. wat waren ze blij.
Maria
De engel gabriël ging ook naar een klein dorpje in galilea, …………………………………….
daar woonde een jonge vrouw.
deze vrouw heette ………………………..
toen de engel plotseling voor haar stond, schrok maria.
“wees niet bang”, zei gabriël,
 “je bent gelukkig, want je zult een zoon krijgen.
noem hem ………………………”
“Hoe kan dat nu?”, vroeg maria, “ik ben nog niet getrouwd.”
“dit kind zal de zoon van God genoemd worden”, zei de engel
“en je tante ……………………………. , zal een kind krijgen.”
“laat gebeuren wat u hebt gezegd!”, zei maria.
Maria en elisabet
                                        maria ging op pad naar haar tante elisabet.
                                                          “daar is de ………………………….. van onze beloofde redder!”
                                                          begroette elisabet haar. Maria zong toen een 
…………………………., 
                                                          waarin zij god dankte dat hij haar , een gewoon meisje, had 
                                                          uitgekozen.
                                                          “God doet wat hij aan abraham al beloofde”, zong ze.
Johannes geboren
zacharias en elisabet kregen een zoon.
“Hij heet zeker zacharias, net als zijn vader”, zeiden de mensen.
Maar zacharias …………………………… dat hij johannes moest heten.
Toen zacharias dat had opgeschreven kon hij weer spreken.

Gabriël - schreef op – moeder – jezus – elisabet – maria – lied- spreken – band – god – 
engel – oud – nazaret – johannes - zacharias

Les 12: Verwachting.



Puzzel
Streep alle woorden weg. 
Ze staan op alle mogelijke manieren in de puzzel.
De letters die overblijven, vormen het woord waar deze puzzel over gaat.

Jesaja meisje Jozef Maria
Herders wijzen stal stro
kribbe (2) ster advent kerst
geboorte reis Augustus beschrijven
Betlehem Nazaret ezel herberg
Schapen nacht engel Elizabeth
Zacharias tempel stom plankje
Keizer maagd Immanuël raadgever
Vorst vrede koning David
Jezus Christus jaartelling de heilige Geest
God zoon lied heilig
Kind Gabriël Israël verloofd
God met ons droom wakker trouwen
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