KERSTMIS
We zullen telkens met kleur aangeven voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.
PK

Peuters en kleuters

OM

Groep 3 – 6/7 (bijv. communicanten en de kinderen van de Ark club)

T

Vanaf groep 7/8 en ouder (bijv. vormelingen, kinderen van tienerclub en Lazy sunday)

V

Volwassenen

PK en

OM en V

Een kerstviering voor het hele gezin
Als je op de onderstaande link klikt, kun je vanaf kerstavond 18.30 uur
de kerst-familieviering in de Martinuskerk volgen. Je hoort de verhalen
van kerstmis, er worden liedjes worden gezongen en we bidden samen.
https://youtu.be/UnyE_gJw9ug
(als de link niet goed werkt, ga dan naar de website van de parochie en klik op het YouTubeplaatje rechts. Daar kun je de viering ook vinden.)

Als je naar de familieviering kijkt, zul je ook enkele plaatjes herkennen uit
het volgende verhaal:

Het kerstverhaal

PK en

OM

Een engel brengt goed nieuws
Het verhaal dat ik ga vertellen begint wel 2000 jaar geleden. Keizer
Augustus was de baas over de hele wereld. Maar hij was niet goed voor
zijn volk. En de mensen hoopten dat God iemand zou sturen die wel een
goede koning voor hen zou zijn.
In die tijd leefde ook Maria,
een jonge vrouw. Ze zou gaan
trouwen met Jozef, een
timmerman.
Op een dag kwam er ineens
een engel bij Maria. Maria
schrok ervan. Maar de engel
zei: Hallo Maria, je moet niet
bang zijn. Ik heb goed nieuws
voor je. God heeft jou uitgekozen. Je zult een kindje krijgen. Die moet je
Jezus noemen. Hij zal de nieuwe koning zijn die God heeft beloofd. Maar
Maria zei: Hoe kan dat nou? Ik ben nog niet getrouwd.
Toen zei de engel: Jouw kindje zal de Zoon
van God zijn. Let maar op, Maria, voor God is
niks onmogelijk. Toen knikte Maria en zei:
Laat het dan maar gebeuren. En de engel
ging weer weg.
En het gebeurde zoals de engel gezegd had.
Maria verwachtte een kindje. Jozef en Maria
waren er heel blij mee.
Maar op een dag kwam er een boodschapper van de keizer in de stad.
Hij ging het hele land door en riep: “De keizer wil weten hoeveel mensen
er in zijn rijk wonen. Daarom moet iedereen naar de stad gaan waar zijn
familie vandaan komt. Daar moet je je naam laten opschrijven.“ Daar
waren Maria en Jozef niet blij mee. Ze moesten helemaal naar
Bethlehem, want daar kwam hun familie vandaan.

Het was een lange reis, wel 100
kilometer ver. En ze moesten
helemaal te voet. Dagenlang
waren ze onderweg. En toen ze
eindelijk in Bethlehem kwamen,
konden ze nergens een plaats
vinden om te slapen. Alle
herbergen waren vol. En het
ergste was, dat Maria voelde dat
haar kindje al snel geboren zou worden. Gelukkig vonden ze een wel stal.
Daar zouden ze maar gaan slapen.
En in die stal werd Maria’s kindje geboren, midden in de nacht. Ze
wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, een voerbak,
want iets anders hadden ze niet. Maar Maria was heel blij met haar
kindje. Het was nu nog zo klein, maar de engel had gezegd, dat hij heel
belangrijk zou worden.
Niet ver van de stal zaten
herders rond een
kampvuurtje. Het was nacht.
Donker en stil en koud. Ze
hielden de wacht bij hun
schapen. Maar ineens werd
het heel licht om hen heen.
En de herders zagen een
engel. De herders schrokken
ervan. Maar de engel zei: Niet bang zijn, herders, ik heb goed nieuws
voor jullie, dat alle mensen blij zal maken. Vandaag is in Bethlehem de
nieuwe koning geboren die God heeft beloofd. Ga maar kijken. Je zult
het zien: een klein kindje dat in doeken is gewikkeld en dat ligt in een
kribbe.

En opeens kwamen nog veel meer
engelen. En ze zongen een lied voor
God, zo mooi als de herders nog
nooit gehoord hadden. “Eer aan
God in de hoge en vrede voor alle
mensen”.
De herders bleven met open mond
staan kijken en luisteren, totdat de
engelen weer weg waren.
Toen zeiden de herders tegen elkaar. Kom, dan gaan we meteen naar
Bethlehem om te zien wat daar gebeurd is... en ze gingen op pad.
En al snel vonden de
Maria en Jozef en het
kleine kindje, dat in de
kribbe lag. Dit moest wel
het kindje zijn waarover
de engel hun verteld had.
En ze vertelden aan
Maria en Jozef wat de
engel had gezegd.
Toen de herders vroegen hoe ze het kindje gingen noemen, zei Maria: hij
heet Jezus, want dat heeft de engel gezegd.
Hier eindigt het kerstverhaal uit het evangelie van Lucas, wat we lezen op kerstavond. Het
volgende deel komt uit het evangelie van Matteüs. Dat gaat over de wijzen uit het Oosten.
We lezen dat meestal op Drie koningen.

Maar niet alleen de herders kwamen op
bezoek bij Jezus. In een ver land hadden
drie wijze mannen een heel bijzondere
ster gezien. En ze wisten meteen dat er
een koningskindje was geboren. Ze
stapten op hun kamelen en gingen op
reis, de ster achterna.

Zo kwamen ze in de hoofdstad van het land, Jeruzalem. Ze gingen naar
het paleis van koning Herodus. Toen ze binnenkwamen vroegen ze aan
de koning: “waar is het koningskindje dat pas geboren is? We hebben
zijn ster gezien en zijn die gevolgd.”
Daar schrok koning Herodes van. Hij
wist van niks. Bij hem in het paleis was
geen kindje geboren en hij wilde niet
dat iemand anders koning zou worden.
Maar dat zei de koning niet tegen de
drie wijzen. Hij vroeg aan zijn geleerden
of zij wisten waar een nieuwe koning
was geboren. Ze gingen op zoek in hun dikke boeken en vonden een
voorspelling van heel lang geleden. Daar stond: “de nieuwe koning zal
geboren worden in Bethlehem.”
Toen riep Herodes de drie wijzen bij zich en
stuurde hen op pad om de nieuwe koning te
gaan zoeken. “Als je hem gevonden hebt, laat
het mij dan weten. Dan ga ik hem ook cadeautjes
brengen”. Dat was allemaal gelogen. Koning
Herodus wilde het kindje weg hebben, maar dat
wisten de drie wijzen niet. Ze stapten weer op
hun kamelen en trokken verder… de ster
achterna.
De ster ging voor hen uit
tot ze bij de plaats
kwamen, waar het kindje
geboren was. Dat was
geen paleis, maar een
arme stal. Ze knielden
voor Jezus neer en gaven
hem hun cadeaus: een
kistje met goud, een

kruikje mirre en een kistje met wierook. Echt cadeautjes voor een koning.
En in een droom zei de engel tegen de drie wijzen: ga niet terug naar
koning Herodus. Daarom gingen ze de volgende dag via een andere weg
terug naar hun land.
Uit: “Die Weihnachtsgeschichte” van Annette Langen en Martina Hoffmann
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019 - ISBN 978-3-45162-4
eigen vertaling
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Kleurplaatje van de engel uit het kerstverhaal
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Je eigen kerststal-kijkdoos maken

Print de plaatjes van WERKBLAD 1 uit en kleur ze mooi in.
Plak het geheel op wat stevig papier en knip de plaatjes uit.
Neem een schoenendoos. Maak aan de voorkant een
kijkgaatje. In de bovenkant knip je een groot vierkant gat.
Daar plak je een stuk doorzichtig vliegerpapier in. Het
plaatje van de kerststal plak je tegen de achterwand De
andere plaatjes plak je op de bodem, zo dat je alle plaatjes
door de kijkgaatjes kunt zien. Alleen de ster plak je aan de
bovenkant.
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Spelletje: I SPY
Nodig:

WERKBLAD 2 “I Spy….”
twee verschillende kleuren stiften of kleurpotloden.

“I spy with my little eye…” Dat is de Engelse variant van ons spelletje “Ik zie, ik
zie wat jij niet ziet en het is…”
Dit spelletje doe je bij voorkeur met z’n tweeën. Je zit tegenover elkaar aan
tafel. Vouw de onderste rand (de balk) van het werkblad -waar de aantallen bij
staan- om, zodat je de rest van de zoekplaat niet ziet. Leg het werkblad
midden tussen jullie in op tafel. Ieder heeft een stift of kleurpotlood. Op
werkblad 1 is van alles te zien wat met kerstmis te maken heeft.
De eerste speler mag een ding kiezen uit de balk: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en
het is…. (bijvoorbeeld:) een kroon. Tel af en draai het blad om, zodat je de
zoekplaat ziet. Ieder probeert zo snel mogelijk deze plaatjes te vinden op het
werkblad en aan te strepen. Ieder plaatje mag dus maar door een van beiden
worden doorgestreept. Als je alle plaatjes van deze ronde gevonden hebt, mag
de ander kiezen wat jullie als volgende gaan zoeken. Als alle plaatjes zijn
geweest, tel je hoeveel plaatjes ieder heeft gevonden. De meeste plaatjes
gevonden? Dan ben je de winnaar.
Speel je het spel alleen, dan is het toch een leuk zoekspel. Kies een plaatje
onder uit de lijst en kleur dat alvast in. Nu ga je op het werkblad zoeken naar
dezelfde afbeelding. Maak dezelfde plaatjes dezelfde kleur.

WERKBLAD 1

WERKBLAD 2

OM en T
Werkblad: O dennenboom, o dennenboom…
Voor dit werkblad heb je de kleuren geel, rood, blauw en groen nodig.
Maar let op! Bij geen van de bomen komt twee keer dezelfde kleur voor.
Verder hebben de bomen, de kerstballen en de sterren steeds een andere
kleur.
Lees, en kleur in. Dan weet je de oplossing voor deze vraag: Welke kleur heeft
de ster in de piek van de eerste boom? Die is: _____________________

2 De rode boom staat niet naast de blauwe boom.
7 De ballen die in de tweede boom hangen, hebben dezelfde kleur als de ster
in de derde boom.
4 De ballen in de gele boom, hebben dezelfde kleur als de eerste boom.
1 Kleur de tweede boom in met blauw.
6 De blauwe ster en de gele kerstballen horen bij dezelfde boom.
3 De derde boom is niet groen.
5 De boom met de groene ster staat tussen de boom met de groene
kerstballen en de boom met de blauwe kerstballen in.

OM en T
Spel 2: Sterren en kerstballen

Uitleg spel 2: Sterren en kerstballen

Een boom wordt pas een kerstboom met sterren en kerstballen. Dus daar
hebben we een doos vol van. Maar na kerstmis moet alles weer goed worden
opgeborgen in het doosje. Graag op de juiste plaats, anders raak ik in de war!

Zo los je de puzzel op:
Er mogen niet meer dan twee
liggen.

of twee

naast elkaar in het doosje

•

Dus naast twee sterren vul je een rondje (een kerstbal) in.

•

Maar ook tussen twee sterren hoort een rondje, anders zouden er
3 sterren naast elkaar liggen, en dat mag niet.

•

In elke rij liggen evenveel sterren als rondjes…. Puzzelen maar!

V
UIT HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS, HOOFDSTUK 2
Het verhaal van de geboorte van Jezus
Vertaling: Bijbel in gewone taal

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde
alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit
gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde.
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van
Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van
David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde
hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om
te slapen.
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun
schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God

straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie
hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal
daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is
geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen:
het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er
bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan
God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar
vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het
kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het
hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te
begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd
hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en
dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was
precies zoals de engel gezegd had.
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Kerststallen kijken

Toch even naar buiten met Kerstmis? Dan is dit wel een leuk initiatief van
enkele ouders en kinderen uit onze parochie.
Bij verschillende huizen in Sint-Oedenrode en Nijnsel staat een kerststal voor
het raam voor bij de voordeur. Je kunt ze komen bekijken. Alle deelnemende
adressen staan op het kaartje dat je vindt via onderstaande link. Veel plezier!

https://cdn.heiligeodaparochie.nl/kerststallenroute2021.pdf

