
Voor meer informatie, vragen en het opsturen van kerststal-foto’s:kerst@elkz.nl Of deel en inspireer via de groepsapp.  
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Maria en Jozef zijn vertrokken! 
Stal in aanbouw 2e advent 

Staat de stal bij jou ook al? Met een os en een kribbe er in? In de kerk staat er 
ook een! Deze week gaan Maria, Jozef en de ezel op pad. In de kerk staan ze op 
de balustrade, onder het orgel. Ze zijn op weg naar Bethlehem en komen later 
in de stal.  

Nu Gij nader komt  
Stapellied voor Advent 
Tekst Hans Mudde, melodie Juul Ouwehand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het eerste licht  
kondigt Gij al aan:   
‘Ik zal eens de macht  
van de dood verslaan’.  

Met het tweede licht 
meldt Gij iedereen: 

‘Ik kom naderbij, 
gij zijt niet alleen’. 

Nu Gij nader komt,  
eeuwig Licht uit Licht,  

laat Gij iets al zien  
van dat vergezicht.  

 Deze week maken we Maria, Jozef en 
de ezel. We maken Maria en Jozef van 
een omgekeerd klein bloempotje met 
een bal erop als hoofdje en  
een doek over hun hoofd  
als mantel.  
Het plaatje van de ezel kun  
je uitprinten met deze  
adventsbode en dan  
inkleuren en uitknippen. 
We zijn benieuwd hoe de 
ezel in jouw stal er bij staat! 

Sterren in de boom 
Dit jaar hangen er alleen lampjes en 
gekleurde sterren in onze kerstboom in 
de kerk. Deze sterren maken we met 
zoveel mogelijk gemeenteleden. Op de 
site staat, hoe je ze kunt vouwen. 
Helpen jullie mee? 
www.elkz.nl/versiering-in-de-kerstboom/ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Stuur een foto van jouw stal 
We hebben inmiddels de eerste foto’s 
van jullie stallen ontvangen en een paar 
van deze foto’s kun je in deze 
Adventsbode zien. We zijn héél trots op 
jullie! Blijf ons elke week een nieuwe 
foto sturen van jouw stal en misschien 
plaatsen we die wel in één van de 
volgende bodes… 
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