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Sketch 
0 Verkleed enkele kinderen, bijvoorbeeld als Maria, Jozef, Herbergier, herder, wijze.  

0 De groep stelt vragen en een speler vertelt wat hij/zij heeft meegemaakt. Verplaats je in de 

persoon en vertel wat er gebeurde, hoe je je daarbij voelde, etc. 

0 Voorbeeld - Maria: We hebben toch een lange reis gemaakt, helemaal van Nazareth naar 

Bethlehem. Weet je waarom we op reis moesten?… Ik was zo moe, het duurt niet lang meer en 

dan wordt mijn kindje geboren. Ik hoopte dat we snel een plekje zouden vinden om te slapen… 

Jozef klopte aan bij elke herberg, maar wat een pech… alle kamers en bedden waren al bezet… 

 

Interview  
0 Opdracht: Jij bent een interviewer, bedenk vragen die je wilt stellen aan de personen uit het 

kerstverhaal, zoals Jozef en Maria, de herders en wijzen, herbergier.  

0 Speel het daarna uit, de interviewer stelt de vragen, een persoon uit het kerstverhaal geeft de 

antwoorden. 

Mime 
0 Beeld allerlei woorden en situaties uit, uit het kerstverhaal. Geef een kind een kaartje met een 

woord of een persoon: bijv. ster, herder, kind in de doeken, wijze op een kameel. De groep 

probeert zo snel mogelijk te raden wat hij uitbeeldt. 

 

Ra ra ra wie ben ik? 
0 Een kind is een persoon uit het kerstverhaal, de kinderen raden wie de persoon is door het 

stellen van vragen. De persoon mag alleen antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. 

 

Spelletjes op de PC, I pad of het digibord in de klas: 
0 kijk op: www.bijbelidee.nl /digipuzzels > kerst: 

0 raad het woord 

0 woordzoekers   

0 kruiswoordpuzzels 

0 En heel veel andere puzzels 

 

 

 

 

 

           www.bijbelidee.nl 
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Quiz - vraag en antwoordspel ( bijlage 1 - blad 5 ) 
0 Bij elke gebeurtenis van het kerstverhaal is een afbeelding. 

0 Stel de vragen aan 2 groepen. Om de beurt geeft een kind uit een groepje antwoord. Fout 

antwoord: de vraag gaat naar de andere groep. 

0  Houd de score bij (zie suggesties op blad 4) Welke groep geeft de meeste goede antwoorden? 

 

Vraag & antwoord, met antwoordbladen ( bijlage 2 – blad 7) 
0 De eerste letters van de goede antwoorden vormen een woord of een zin.  

0 Je kunt dit spel ook in 2 groepen spelen, gebruik dan de vragen van de beide werkbladen 1 en 2  

0 Wie geeft de meeste goede antwoorden en ontdekt als eerste de zin? 

 

Schrijf het kerst verhaal in je eigen woorden ( bijlage 3 – blad 9) 
0 Geef een kind of een groepje een blad met een afbeelding uit het kerstverhaal: Schrijf daar het 

bijpassende verhaal bij in je eigen woorden. 

0 Een ander kind (groepje) krijgt een blad met een andere afbeelding. 

0 De verschillende verhalen worden voorgelezen in de grote groep, en naast elkaar opgehangen in 

het lokaal. 

 

Puzzels ( bijlage 4 – blad 12)  
0 Op elk puzzelstukje staat een letter(-greep) of een woord 

van een zin. 

0 Maak de puzzel, welke groep is als eerste klaar en kan 

de zin uit het hoofd opzeggen? 

 

Verstopspel met puzzels 
0 Verstop de puzzelstukken in het lokaal. 

0 Groep 1 zoekt voorin het lokaal, groep 2 achterin. 

0 De kinderen zoeken de puzzelstukken. Welke groep heeft 

als eerste de stukken gevonden en zijn puzzel gemaakt?  

 

Bijbelteksten  

(werkblad bijlage 5 – blad 14) 
0 Zoek de teksten op in de Bijbel en vul de woorden in die ontbreken:  

0  Jes 9:5 - Een ….. is ons geboren, een ….. is ons gegeven, de ….. rust op zijn schouders. Deze 

namen zal hij dragen: …..raadsman, ….. held, ….. Vader, ….. vorst. (NBV) 

0 Joh.3:16 -  Want ….. had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige ….. heeft gegeven, opdat …..  

(vul je eigen naam in) die in Hem gelooft, niet ….. gaat, maar ….. leven heeft. ( NBV)  
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Score bij houden met een kaars (zie bijlage 6 – blad 15) 
0 Knip de afbeelding van de lange kaars in stukken.  

0 Na elk goed antwoord krijgt de groep een stukje van de kaars, bevestig dit stukje op    

op een (magnetisch) bord, en zo wordt de kaars steeds langer. Welke groep krijgt de 

langste kaars? 

Kaars met letters  
0 Schrijf op elk stukje van de kaars een letter.  
0 Na elk goed antwoord plak je een stukje kaars met de letter op. Zo ontstaat er van 

onder naar boven een woord of een zin.  
0 Bij een fout antwoord plak je i.p.v. de letter een wit stukje op van de kaars.  
0 Welke groep ontdekt als eerste het woord/zin? 
0 Je kunt ook 2 kaarsen nemen, voor elke groep één, welke groep ziet als eerste wat er 

op zijn kaars komt te staan? 
 

 

Score bij houden - ballen en sterren (zie bijlage 7 – blad 16 ) 
0 Bij elk goed antwoord plak je een ster (voor groep 1) of bal (voor groep 2) op een  

bord, evt. op een vorm van een boom. 

0 De groep met de meeste ballen of sterren is de winnaar. 

 

Score - Letters of woorden grabbelen (zie bijlage 8 – blad 17 ) 
0 Knip een woord (of zin) in stukken, het woord (of de zin) is gelijk aan het aantal vragen dat je 

geeft. 

0 Je kunt de letters ook op de vorm van een ster schrijven. (zie voorbeeld en bijlage) 

0 Bij elk goed antwoord grabbelt een kind een letter (of woord) uit een mand of doos. Plak de 

letters goed zichtbaar op voor de hele groep. Na elke beurt mag de groep raden welk woord/zin 

er wordt gevormd. Welke groep ontdekt als eerste het woord of de zin? Dat levert extra punten 

op! 

0 Je kunt ook elke groep zijn eigen mand geven met de letters/woorden. Na afloop moeten de 

letters (woorden) in de goede volgorde worden geplaatst; welke groep vindt het eerst zijn 

kerstwoord/zin? 
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         makkelijke vragen: zwart, moeilijke vragen: bruin 

Maria en Jozef gaan naar Bethlehem 

 
1. Wie vertelt Maria dat ze de moeder van 

Jezus wordt?  

2. Hoe heet de engel die bij Maria op 

bezoek komt? (Luc.1:26) 

3. Woonplaats van Jozef en Maria. 

4. Maria en … gaan naar Bethlehem, of:  

Hoe heet de verloofde van Maria? 

5. Naam van Jezus’ moeder 

6. Beroep van Jozef (Mat.13:55) 

7. In welke streek ligt Nazareth? (Luc.2:4) 

8. Wie is de vader van Jezus? 

9. Welke naam van Jezus betekent: God 

met ons? (Mat1:23) 

10. Wat is de betekenis van de naam ‘Jezus’, God …. 

11. Wie geeft het bevel om je te laten inschrijven in de plaats waar je familie vandaan komt? (Luc.2:1) 

12. Bethlehem is de stad van  …  (Luc.2:4) 
 

Antwoorden: engel - Gabriël - Nazaret - Jozef - Maria - timmerman - Galilea - God - Immanuël - redt - Augustus - David 

 

 

Jezus is geboren in een stal 

 
1. Wat is de geboorteplaats van Jezus? 

2. Waarin wordt Jezus geboren?  

3. Er was geen plaats voor Jozef en Maria 

in een hotel - ander woord is … 

4. Hoe heet de wieg van Jezus? 

5. Ander woord voor kribbe. 

6. Maria wikkelt haar zoon in ….. 

7. De naam Jezus betekent: God redt. 

Daarom noem je Jezus de ..… 

8. Een … is ons geboren (Jes.9:5) 

9. Wij vieren kerstfeest op 24 en 25 …  

10. Jezus is het Licht van de … (Joh.8:2) 

11. Voor wie komt Jezus op aarde en waarom? 

12. Hoe wordt Jezus ook wel genoemd? Noem een andere naam. 

13. Wat betekent de naam Immanuël? (Mat1:23) 

14. In welke streek ligt Bethlehem? (Luc2:4) 
 

Bethlehem - stal - herberg - kribbe - voerbak - doeken - redder - kind - december - wereld - ons , om ons te redden – Redder/   

Messias,/Heiland/Immanuël - God met ons – Judea 
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Herders op het veld 

 
1. Wie horen als eerste dat Jezus is 

geboren? 

2. Waar houden de herders de wacht?  

3. Bij wie houden de herders de wacht?  

4. De herders zien een stralend … 

5. De engel zegt: Wees niet … (Luc.2:10) 

6. De engel zegt: Ik verkondig je grote …  

7. De Redder is geboren, Christus de … 

(Luc.2:11) 

8. De engelen zingen: … zij God 

9. Er is een kindeke geboren op … 

10. De engelen zingen dat Jezus …. op aarde  

brengt. (Luc.2:14) 

11. Hoe heet het veld waar de herders de wacht houden? (Micha5:1) 

12.  … in excelsis deo  

13.  Stille nacht, … nacht 

14.  Hoe heet de schrijver die het kerstverhaal van de herders heeft geschreven? 

 
  Antwoorden: herders -veld- schapen - licht – bang/bevreesd - blijdschap - Heer - ere - kindeke vrede – Efratha - gloria -heilige- Lucas 

 

  

  Wijzen uit het oosten 
 

1. Hoe weten de wijzen dat Jezus is geboren? Ze zien een … 

2. Hoeveel wijzen gaan op reis?  

3. Op welke dieren reizen de wijzen? 

4. De wijzen komen uit het … 

5. Wat voor geschenk neemt de wijze mee? 

(daar maken wij sieraden van.) 

6. Hoe heet het geschenk van de wijze, wat 

je kunt ruiken? 

7. Noem nog een geschenk. 

8. Bij welke koning gaan de wijzen op 

bezoek? ( Mat.2:1) 

9. Waar woont koning Herodes? 

10. Van welk land is Jeruzalem de 

hoofdstad? 

11. Wie profeteerden over Jezus’ geboorte? 

12. Jezus komt naar de aarde om ons te …  

13. In welk Bijbelboek lees je het verhaal van de wijzen die op reis gaan? 

14. De wijze mannen knielen neer en  … Jezus, ander woord voor: bedanken, eren. 

 
        ster - drie - kamelen - oosten -  goud - wierook - mirre - Herodes  -Jeruzalem - Israël - profeten - redden - Matteüs - aanbidden 
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Lees de vragen en schrijf de antwoorden in het rooster. 

Weet je hoe Jezus ook wel wordt genoemd en wat die naam betekent? 

Als je alle antwoorden hebt opgeschreven in het rooster, lees je Zijn naam  

in de gele balk van boven naar beneden:  

.......................................................................................................................  

 

1.  Jezus zegt: .. ben het Licht van de wereld 
2.  Naam van de moeder van Jezus 
3.  Jezus komt op aarde voor alle …. 
4.  Er is een kindeke geboren op …. 
5.  Wanneer wordt Jezus geboren? 
6.  De engel zegt : … is heden de Redder geboren. 
7.  De engelen zingen: … zij God in de hoge 
8.  De herders zien een stralend …. 
9.  Jezus is de zoon van …. 
10.  De wijze mannen komen uit het …. 
11.  Maria wikkelt haar kind in  ….. 
12.  Bethlehem ligt in het land ….. 
13.  In de kribbe ligt …. 
14.  Maria is de …. van Jezus 
15.  Wie vertelt de herders dat Jezus is geboren? 
16.  Beroep van Jozef (Mat. 13:55) 
17.  Voor wie kwam Jezus op aarde? Voor …. 
18.  Jozef en Maria wonen in  ….. 
19.  De wijzen volgen een …. 

 

www.bijbelidee.nl   Antwoorden:  

http://www.bijbelidee.nl/
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Waarom werd Jezus arm en klein? …………………………………………………….. 

Lees de vragen en schrijf de antwoorden in het rooster. Klaar? Je leest in de 

eerste groene vakjes, van boven naar beneden, het antwoord  op deze vraag. 

 

1. Maria en …. reizen naar Bethelehem 

2. Maria zit op een …. 

3. Wie is de vader van Johannes de Doper? (Luc.1:62) 

4. De engel zegt:  .. is heden de Heiland geboren 

5. De …. wijst de wijzen de weg naar Jezus 

6. Wie komen uit het Oosten en volgen de ster? 

7. Welke naam van Jezus betekent ‘God met ons’? 

8. De herders zien een stralend …. 

9. De wijze mannen komen uit het …. 

10. Jezus wordt in de …. geboren 

11. Jezus is de …. van God 

12. Wie vertelt Maria dat ze moeder wordt? 

13. Wat betekent de naam Jezus? God …. 

14. Hoe heet het veld waar de herders op hun schapen passen? (Micha5:1) 

15. Jezus wordt gewikkeld in …. 

16. Hoeveel wijzen gaan op reis? 

17. De engelen zingen: …. zij God in de hoge 

18. Keizer Augustus woont in …… 

19. Jezus is de … van Maria  

20. Jezus zegt: .. ben het Licht van de wereld 

21. Naam van de Redder die is geboren. 

22. Woonplaats van Jozef en Maria 

www.bijbelidee.nl / antwoorden: 

 

http://www.bijbelidee.nl/
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Schrijf in je eigen woorden het kerstverhaal uit de Bijbel bij de platen, je leest het in Mat.1:18 – Mat 2, en Luc. 1:26-38 – Luc. 2: 1-21 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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            Bijlage 1 - Score bijhouden  met een kaars– www.bijbelidee.nl 
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Bijlage 2 - Score bijhouden met ballen en sterren  

                                 ( kopieer het aantal sterren en ballen die je nodig hebt) 
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