
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de vragen, zoek de antwoorden in de woordzoeker en streep ze door. 

De woorden staan van links naar rechts en van boven naar onder.  

Welke letters blijven over? Schrijf deze 2 woorden op de stippellijnen bij vraag 18 

 

1. In welk boek in de Bijbel lees je het verhaal van de geboorte van Jezus? ……….. 

2. Een engel zegt: Maria, jij wordt de moeder van de zoon van God. Maria zegt: Het zal zo 

gebeuren als u mij hebt gezegd. Maria heeft  ……….. in wat God zegt. 

3. De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. Daarom gaan Jozef en Maria op 

……….. naar Bethlehem. 

4. In Bethlehem schrijven Jozef en Maria hun namen op. Hoe noem je dat? ……….. 

5. In de nacht wordt Jezus geboren, in de stal is het ……….. 

6. Hoe heet de moeder van Jezus? ……….. 

7. Wie is de vader van Jezus? ……….. 

8. Wie zorgt samen met Maria voor het kindje Jezus? ……….. 

9. Jezus ligt in een kribbe, in de voerbak ligt ……….. 

10. Een ander woord voor baby? ……….. 

11. In de nacht houden herders de wacht bij hun ……….. schapen. 

12. Wie vertelt de herders dat Jezus is geboren? ……….. 

13. Welk dieren zie je in de stal? Een ….. en een ezel.  

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

15. Welke geschenken nemen de wijzen mee? Wierook, mirre en ……….. 

16. De wijzen knielen voor Jezus neer en ………. Hem ( ander woord voor aanbidden, bedanken)  

17. God stuurt Zijn Zoon voor ons naar de wereld, dat is een grote ……….. 

18. Jezus wil jou Zijn ……………….   en ……………….. geven. 
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Lees de vragen. De letters van de antwoorden staan door elkaar. Maak de woorden en 

zoek deze antwoorden in de woordzoeker en streep ze door. 

De woorden staan van links naar rechts en van boven naar onder.  

Welke letters blijven over? Schrijf deze 2 woorden op de stippellijnen bij vraag 18 

 

19. In welk boek in de Bijbel lees je het verhaal van de geboorte van Jezus? ……….. (culas) 

20. Een engel zegt: Maria, jij wordt de moeder van de zoon van God. Maria zegt: Het zal zo 

gebeuren als u mij hebt gezegd. Maria heeft  ……….. in wat God zegt. (lofoge) 

21. De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. Daarom gaan Jozef en Maria op 

……….. naar Bethlehem. (ries) 

22. In Bethlehem schrijven Jozef en Maria hun namen op. Hoe noem je dat? ………..(ginsrijvinch) 

23. In de nacht wordt Jezus geboren, in de stal is het ………..(kerdon) 

24. Hoe heet de moeder van Jezus? ………..(riama) 

25. Wie is de vader van Jezus? ………..(dog) 

26. Wie zorgt samen met Maria voor het kindje Jezus? ………..(zojef) 

27. Jezus ligt in een kribbe, in de voerbak ligt ………..(oiho) 

28. Een ander woord voor baby? ……….. (dinkej) 

29. In de nacht houden herders de wacht bij hun ……….. schapen. (duked) 

30. Wie vertelt de herders dat Jezus is geboren? ……….. (gelen) 

31. Welk dieren zie je in de stal? Een ….. en een ezel. (so) 

32. Hoe weten de wijzen dat Jezus is geboren? Ze zien een konings ……….. (sret) 

33. Welke geschenken nemen de wijzen mee? Wierook, mirre en ……….. (dogu) 

34. De wijzen knielen voor Jezus neer en ………. Hem (ander woord voor aanbidden) (reen) 

35. God stuurt Zijn Zoon voor ons naar de wereld, dat is een grote ………..(gezne) 

36. Jezus wil jou Zijn ……………….   en ……………….. geven.  
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Antwoorden: 

1. Bijbel 

2. geloof 

3. reis 

4. inschrijving 

5. donker 

6. Maria 

7. God 

8. Jozef 

9. hooi 

10. kindje 

11. kudde 

12. engel 

13. os 

14. ster 

15. goud 

16. eren 

17. zegen 

18. de letters die overblijven: vrede en liefde 

 

 


