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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

In het verhaal van Jezus’ geboorte worden er allerlei 
bijzondere cadeaus gegeven. Sommige zijn logisch, 
zoals goud, wierook en mirre. Maar wie gaf hem de 
volgende bijzondere cadeaus: een warm welkom; 
een plek om op te groeien; een liefdevol gezin; 

bescherming voor gevaar; opvang bij zijn geboorte; 
een lied? Welke cadeaus zou jij Jezus 

vvandaag kunnen geven?

Gebruik je eten om de vorm van een 
ster te maken op je bord. Bijvoorbeeld 
door een boterham in een stervorm te 
knabbelen. Laat je gezin je unieke 
ster zien en vertel dan wat je 
gezin doet om dichter bij 
Jezus te komen.

Maria, Jozef en de baby Jezus waren dakloos in Bethlehem en toen 
werden ze vluchtelingen in Egypte. Hoe kan jouw gezin iets doen voor 

iemand in jullie omgeving die arm, dakloos of gevlucht is?

Maak wat simpele engelen van 
papier. Lees Lucas 2:10 en schijf op 
elke engel één woord van deze 

bijbeltekst. Schud de engelen en leg 
ze dan in de juiste volgorde om de 
tekst te vormen. Leg per keer één 
engel op de kop en kijk of je zo de 
tekst uit je hootekst uit je hoofd kunt leren.

Lees het verhaal van Jezus’ 
geboorte in je bijbel (Matteüs 

1:18-2:11; Lucas 1:26-2:20) of in een 
verhalenboek. Vraag aan elkaar: Wat 
vind jij het mooiste aan dit verhaal? 
Wat is de belangrijkste boodschap 
in dit verhaal? Welke persoon lijkt 
het meest op jou?het meest op jou? Wat vertelt dit 
verhaal over Gods liefde voor jou?

In het verhaal van Jezus’ 
geboorte komen engelen het 
goede nieuws brengen aan 
mensen. Welk goed nieuws kan 
jij vandaag met je familie 

delen? Of wat kunnen zij delen 
met iemand anders?

Rol een dobbelsteen om één 
van onderstaande karakters te 
kiezen. Vertel dan het verhaal 
van Jezus’ geboorte alsof je 
deze persoon bent.

1. Maria
2. Jozef
3.3. Engelen
4. Herders
5. Wijze mannen
6. Here God

Maak een plaatje van Jezus’ 
geboorte. Wees creatief! Zoek 
oude kerstkaarten en maak 
daar een collage van of een 
3D-doos. Of verkleed jezelf en 
maak er een foto van. Teken, 
schilder of vertel het verhaal 
met je speelgoed of spullen met je speelgoed of spullen 
die je in huis kunt vinden.

De wijze mannen zochten naar de bijzondere ster die ze naar 
Jezus zou leiden. Zoek alle sterren die op deze placemat 
verborgen zijn. Elke keer als je een ster vindt, zeg je hardop 
één van de namen die aan Jezus werd gegeven, zoals Licht van 
de Wereld. Maak na het eten sterren van papier of karton. 
Schrijf op elke ster zo’n bijnaam van Jezus. Verstop ze in huis 
en laat anderen ze zoeken. Maak er vervolgens een slinger of 

iets anders iets anders van.


