
 
Lees het kerstverhaal. ( Je vindt dit verhaal ook in je Bijbel in Lucas 2 ) 
Zoek de onderstreepte woorden uit het verhaal op in de woordzoeker, en streep ze door. 
De woorden staan van links naar rechts, en van boven naar onder, en van achter naar voren.  
Welk woord in de woordzoeker staat niet in het verhaal?  . . . . 
Schrijf de letters die overblijven op de stippellijn, en je leest een mooie naam van Jezus. (Jes.9:5 )  

 
 
Maria en Jozef maken een lange reis.  
Ze gaan van Nazaret naar Betlehem in Judea.  
Bij de os en de ezel in de stal, vinden ze een plekje om te slapen. 
In die nacht wordt Jezus geboren. 
De herders in het veld zorgen voor hun kudde schapen.  
Opeens zien ze een groot licht. 
Een engel zegt: Wees niet bang, de Redder is geboren. 
Hij is de Messias, de zoon van God. 
De engelen zingen dat dit Kind vrede op de wereld brengt.  
Het is een grote  van God, dat Jezus op de aarde komt. zegen
De herders gaan meteen naar de stal.  
Ligt er in de voerbak hooi voor het schaap?  
Nee, daar ligt Jezus. Hij is gewikkeld in doeken.  
De herders knielen voor Jezus neer en eren Hem.  
Jezus is de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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Lees het kerstverhaal. Bij de onderstreepte woorden staan de letters doorelkaar. Maak deze 
woorden goed, en zoek die woorden daarna op in de woordzoeker, en streep ze door. De woorden 
staan van links naar rechts, en van boven naar onder, en van achter naar voren.  
Welk woord in de woordzoeker staat niet in het verhaal?  . . . . 
Schrijf de letters die overblijven op de stippellijn, en je leest een mooie naam van Jezus. (Jes.9:5 )  

 
Maria en Jozef maken een lange ersi.  
Ze gaan van Natreza naar Betlehem in Jeuda.  
Bij de so en de leze in de stal, vinden ze een plekje om te slapen. 
In die nacht wordt Jzesu geboren. 
De herders in het veld zorgen voor hun duked schapen.  
Opeens zien ze een groot tlich. 
Een engel zegt: Wees niet bang, de Redder is geboren. 
Hij is de Masises, de zoon van Gdo. 
De legenen zingen dat dit Kind dreve op de drewel brengt.  
Het is een grote  van God, dat Jezus op de aarde komt. genze
De herders gaan meteen naar de stal.  
Ligt er in de voerbak ohio voor het chasap?  
Nee, daar ligt Jezus. Hij is gewikkeld in kedoen.  
De herders knielen voor Jezus neer en rene Hem.  
Jezus is de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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