Kerst ganzenbord
Je hebt nodig: pionnen, dobbelsteen, kerstklokje,
pop en een doek, hoofddoek en shawl voor de
herder (geel/goud)papier, potlood
1. De kerstklokken luiden, het feest gaat beginnen!
Klingel met de klok.
Beweeg als een klok en doe het geluid van de kerstklok na.
3. Een engel vertelde aan de oude priester Zacharias dat hij een
zoon zou krijgen. Zacharias kon het niet geloven en toen kon hij niet meer
praten. Zing een (kerst-)lied, beweeg alleen de lippen, zonder stemgeluid. De
kinderen raden welk lied het is.
5. Noem 5 dingen die beginnen met de letter b die horen bij een
baby. Als het lukt mag je 5 plaatsen vooruit.
7. Wat moet je klaarzetten voor als er een baby komt? Was er voor Jezus ook
een wiegje?
9. Waarom gingen Jozef en Maria op reis? Het zoeken van een slaapplaats
duurde heel lang. Je moet een beurt overslaan.
11. Jezus werd in een stal geboren. Hoe heet de voerbak waar Jezus in werd
gelegd?
13. Hoe heten de vader en de moeder van Jezus? (God en Maria)
Als het antwoord goed is, mag je 3 plaatsen vooruit, is het fout dan ga je 3
plaatsen achteruit.
De naam van Gods zoon is: Jezus. Dat beteken: God redt.
Hij wordt ook Immanuël genoemd. Dat betekent: God is met ons.
Als je aan het eind van het spel nog weet wat deze namen betekenen, krijg
je iets lekkers om te vieren dat Jezus is geboren.
15. Had Maria mooie babykleertjes voor Jezus?
17. Jezus hoorde het blaten van een schaap. Doe je ogen dicht, een ander
kind doet een schaap na. Waar hoor je het geluid? Wie is het?
19. Jezus werd in doeken gewikkeld. Wikkel een pop in een doek, wieg de
pop en zing een liedje.
21. Welke dieren horen in een stal? Kun jij het geluid nadoen van een ezel?

24. Hoe maakte God het
nieuws bekend van de geboorte van Jezus?
De engelen zongen over vrede op aarde. Zing een kerstlied.
25. De herders gingen zo snel mogelijk naar de stal. Je mag nog eens gooien.
De herders gingen overal vertellen dat Jezus is geboren:
Doe een doek op je hoofd, knoop hem vast met een shawl.
Alle kinderen fluisteren aan elkaar een zin of een woord (over
over kerst) door. Als
het laatste kind de goede zin zegt,
zegt mag je 5 plaatsen vooruit.
27. Hoe liet God aan de wijze mannen in het Oosten weten dat Jezus is
geboren? Teken een ster of scheur de vorm van een ster uit papier.
29. Doe het geluid van de os na.
31. Op welke dieren reisden
eisden de wijze mannen? Noem 4 kerstwoorden
kerst
die
beginnen met een k. Als je het weet, mag je 4 plaatsen vooruit.
34 . Hoeveel wijzen gingen op reis? Je mag 3 plaatsen vooruit.
37. In de Bijbel
ijbel staat dat Jezus als het licht in de wereld is gekomen. Wat
betekent dat?
39. Weet jij waarom
aarom de Here Jezus ook voor jou op aarde is gekomen?
41. De wijze mannen reisden eerst naar de stad J… Ze vroegen aan koning
Herodus waar de pasgeboren koning is geboren. Wijze mannen zochten het
op in oude boeken. Weet jij in welke plaats? Als je de namen van de beide
plaatsen weet mag je verder gaan. Anders moet je een beurt overslaan.
46. Welkom, je bent in de stal bij het kindje Jezus. De
D wijze
e mannen
manne gingen
Jezus aanbidden. Wat
at betekent dat? Wat voor geschenken gaven ze Hem?
Hem
Jij mag nu in jouw eigen woorden Jezus bedanken.
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