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 ….
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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 vakjes, van boven naar beneden, het antwoord op deze vraag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Maria en …. reizen naar Bethelehem
Maria zit op een ….
Wie is de vader van Johannes de Doper?
De engel zegt: .. is heden de Heiland geboren
De …. wijst de wijzen de weg naar de stal
Wie komen uit het Oosten en volgen de ster?
Welke naam van Jezus betekent ‘God met ons’?
De herders zien een stralend ….
De wijze mannen komen uit het ….
Jezus wordt in de …. geboren
Jezus is de …. van God
Wie vertelt Maria dat ze moeder wordt?
Wat betekent de naam Jezus? God ….
Hoe heet het veld waar de herders op hun schapen passen?
Jezus wordt gewikkeld in ….
Hoeveel wijzen gaan op reis?
De engelen zingen: …. zij God in de hoge
Keizer Augustus woont in ……
Jezus is de … van Maria
Jezus zegt: .. ben het Licht van de wereld
Naam van de Redder die is geboren.
Woonplaats van Jozef en Maria
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Waarom werd Jezus arm en klein?
Jezus wil onze Redder zijn
Groepsactiviteit: Lees de vragen één voor één voor.
o De kinderen schrijven de antwoorden in het rooster van hun eigen antwoordenblad.
o Je kunt het rooster ook vergroten en voor de groep hangen, om de beurt schrijft een kind een
antwoord in het rooster.
o In 2 groepen: Elke groep heeft zijn eigen antwoordblad, neem 2 verschillende zinnen ( Bijv. de
oplossing van werkblad 1 en 2) Elke groep krijgt om de beurt een vraag. Welke groep heeft als
eerste zijn zin gevonden?
Klaar? De eerste letters van de antwoorden vormen een zin met het antwoord op deze vraag:
Waarom werd Jezus arm en klein?
1.
2.
3.
4.
5.

Jozef
Ezel
Zacharias
U
Ster

Maria en … reizen naar Bethelehem
Maria zit op een …..
Wie is de vader van Johannes de Doper?
De engel zegt: .. is heden de Heiland geboren
De …. wijst de wijzen de weg naar de stal

6.
7.
8.

Wijzen
Immanuël
Licht

Wie komen uit het Oosten en volgen de ster?
Welke naam van Jezus betekent ‘God met ons’?
De herders zien een stralend …

9.
10.
11.
12.

Oosten
Nacht
Zoon
Engel

De wijze mannen komen uit het …….
Jezus wordt in de …… geboren
Jezus is de … van God
Wie vertelt Maria dat ze moeder wordt?

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Redt
Efratha
Doeken
Drie
Ere
Rome

Wat betekent de naam Jezus? God ….
Hoe heet het veld waar de herders passen op de schapen?
Jezus wordt gewikkeld in …
Hoeveel wijzen gaan op reis?
De engelen zingen: … zij God in de hoge
Keizer Augustus woont in ……

19.
20.
21.
22.

Zoon
Ik
Jezus
Nazaret

Jezus is de … van Maria
Jezus zegt: .. ben het Licht van de wereld
Naam van de Redder
Woonplaats van Jozef en Maria
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