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Doel van de week: 
We vieren samen het kerstfeest. we ontdekken dat samen vieren en samen  

werken zorgt voor onderlinge verbondenheid.  

We beseffen dat met de geboorte van Jezus iemand in de wereld kwam die  

heel veel positieve invloed heeft op veel mensen. We weten dat de volgelingen van - 

Jezus de manier waarop hij leefde en werkte willen voortzetten. We bedenken op welke  

manier wij zelf willen geloven in God. 

Kerstfeest 



2 Lesbrief - Kom kijken in de stal 

 

De stal staat klaar 
Een van de kinderen pakt het boek en leest het volgende gedichtje voor: 

  De stal is klaar -  

  Kerstmis is gekomen, eerlijk waar!   

  Maar de kribbe is nog leeg -   

waar is het kind dat Maria kreeg?   

Laten we snel op weg gaan    

en zien wie er vandaag in ons boek staan! 

Kerststal-figuur 
Nu is de stal bijna compleet. Als laatste komt vandaag het kindje Jezus erbij.  

  



Kerstfeest 3 

 

Verhaal 
Het kind in de voederbak Jezus 

In het veld net buiten Bethlehem staat een stal. Het lijkt een gewone stal. Maar dat is het niet! 

In deze stal is iets heel bijzonders gebeurd. Vannacht is er een kindje geboren. Stil eens! Hoor 

je het kindje huilen? Kom maar. Als je heel zachtjes doet, mag je wel even komen kijken. 

Kijk, het is behoorlijk druk in de stal. Ik zie een paar dieren; een koe en een ezel. En er zijn 

herders, die hebben het grote nieuws gehoord van een engel. En kijk, daar zijn Jozef en Maria. 

Maria is de moeder van het kind. Ze komt eigenlijk uit Nazareth. Maar ze moest naar 

Bethlehem vanwege de volkstelling. En kijk daar eens, in die voederbak? Daar ligt het kindje! 

Het is misschien gek, een voederbak als wiegje. Maar de baby vindt het niet erg. Kijk maar, hij 

lacht naar je! Wat lief... 

Je zou het nu misschien nog niet zeggen, maar dit kind is een bijzonder mens. Christenen 

geloven dat hij de Zoon van God is! Lang geleden beloofde God dat er op een dag iemand zou 

komen die God en de mensen dichtbij elkaar brengt. Een Messias noemen we zo iemand. Een 

redder van de wereld. En nu is het echt gebeurd! Jezus is geen koning in een groot paleis. Zijn 

wiegje is niet van goud en hij ligt niet onder dure dekens. Dit kind is gekomen voor gewone 

mensen. Ook voor jou en mij! 

Als je straks weer naar buiten gaat, moet je maar aan iedereen vertellen wat je hebt gezien. 

Vertel iedereen van de bijzondere nacht, en van het kind dat geboren is in een stal. Daar 

wordt de wereld een beetje vrolijker van! 
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Gesprek en werkvormen 

Samen 

Tweegesprek: 

 

•  Nu vieren we kerstfeest.   Vier ook kerstfeest thuis met je familie?  

En als je dat doet, hoe vieren jullie het?  

•  Kijk naar de kerststal. Je ziet dieren, herders, koningen, Jozef en Maria en  

Jezus. Hebben we ze allemaal nodig om Kerst te vieren of kunnen er ook een  

paar weggelaten worden? 

•  Zou je nog andere mensen in de kerststal willen zetten. Wie en waarom? 

•  Op wie in de kerststal zou jij een beetje willen lijken? Waarom? 

- 

•  Ieder jaar wordt het kerstfeest gevierd. Waarom is dat zo belangrijk? Op wel- 

ke manier vier jij het kerstfeest? 

•  Op welke manieren kan de vrede van Kerstmis doorgegeven worden aan an- 

dere mensen?  

•  Kunnen mensen ook een beetje op Jezus lijken? Hoe?  

•  Kunnen we Jezus missen in de kerststal? 

Doen: 
Maak een kort gedicht waarin je het belangrijkste van Kerst laat klinken. 

Schrijf het gedicht met sierlijke letters op gekleurd papier. Versier het papier met glitters.   

Lees het gedicht aan elkaar voor. 
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werkblad 



6 

 

 

Lied 
Zing met de kinderen het kerststal-lied voor deze week: 

( Start met de muziekfile bij 2 min. en 49 sec. en eindig bij einde file.) 

 

 

Gebed 
Lieve God, 

Vandaag mogen we vieren dat Jezus is geboren. 

Hij is de Messias, waarop al zo lang werd gewacht. Hij laat 

zien hoe God dichtbij mensen komt; 

niet in een paleis, niet bij de rijkste en machtigste mensen, maar in 

een hele gewone stal. 

Daarvoor danken we U, God. Amen. 


