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1.  INLEIDING BIJ ADVENT EN KERST

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit 

jaar: ‘Volg de ster!’ 

We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, 

over voorouders van Jezus die genoemd worden in 

het Matteüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij 

gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op 

zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In 

de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij 

– steeds meer over deze koning. 

Matteüs is naast Lucas de enige evangelist die vertelt 

over de geboorte van Jezus. Maar eerst vertelt hij iets 

over de familie waar Jezus van afstamt: de familie van 

aartsvader Abraham en koning David. In totaal noemt 

Matteüs drie keer veertien generaties van Abraham 

tot Jezus, die allemaal bij een bepaalde periode in de 

geschiedenis van Israël horen:

van Abraham tot 

David

het begin van het volk Israël:  

stamouders, slavernij in Egypte,  

bevrijding en woestijntocht, 

rechters en eerste koningen

van David tot 

Jechonja

de tijd van de koningen

van Jechonja tot 

Jezus

het volk in ballingschap en de 

terugkeer naar Israël
 

Met de lange lijst van voorouders maakt Matteüs 

duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort, en dat 

de Joodse heilige boeken al veel over hem vertellen. 

Sommige personen in de lijst hebben nog een extra 

betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten 

zien over wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een 

ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel, ‘God is 

bij ons’. 

Op de zondagen van advent lezen we teksten over 

vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. 

Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de 

droom van Jozef en de geboorte van Jezus. Op de 

zondag na Kerst lezen we Psalm 8: een psalm die 

los staat van het project, maar waarin het toch over 

sterren gaat. Op de eerste zondag van januari wordt 

het project echt afgesloten: de wijze mannen vinden 

Jezus, en eren hem als de nieuwe koning.

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje, een ster aan een slinger en een projectlied. 

In de filmpjes volgen we de wijzen op hun zoektocht 

naar bijzondere sterren, die hen uiteindelijk bij de 

pasgeboren Jezus brengen.

De sterrenslinger laat alle voorouders van Jezus zien. 

De voorouders over wie we op zondag lezen, hebben 

een extra grote ster. Bij binnenkomst is deze ster 

dichtgevouwen. Door hem open te vouwen ontdekken 

de kinderen over wie het deze keer gaat.

Ook in de kinderdienst zelf is er een doorgaande 

lijn. De jongste kinderen kunnen een sterrenkroon 

knutselen: iedere zondag komt er een ster bij, tot de 

kroon compleet is.

De oudste kinderen maken een boekje met weetjes en 

puzzels over de ‘sterren’ die volgens Matteüs iets over 

Jezus vertellen. 

De werkbladen voor dit boekje kun je zelf uitprinten, 

maar je kunt het boekje ook samen met de slinger 

bestellen.
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2.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op kerstochtend lezen we het verhaal 

over de geboorte van Jezus zoals Matteüs 

dat vertelt in Matteüs 1:18-25. Maria wordt 

zwanger door de heilige Geest. Jozef hoort 

van een engel dat hij tóch met Maria moet 

trouwen en dat het kind Jezus zal heten, 

maar ook Immanuel genoemd zal worden. 

Dat betekent: God is bij ons. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op de betekenis van de naam Jezus: 

‘De Heer redt’.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op de betekenis van de naam 

Immanuel: ‘God is bij ons’.

3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt op de lijst met voorouders 

waarmee Matteüs zijn evangelie begint. Jozef sluit die lijst af. Hij 

wordt echter alleen ‘de man van Maria’ genoemd, niet ‘de vader 

van Jezus’ (Matteüs 1:16). Het verhaal van vandaag maakt duidelijk 

waarom dat zo is: Maria is zwanger van de heilige Geest, nog voordat 

zij met Jozef gaat trouwen.

Met de lijst van voorouders laat Matteüs in ieder geval twee dingen 

zien. Ten eerste dat Jezus afstamt van een koninklijke familie, en ten 

tweede dat met hem veel beloftes uitkomen die God aan eerdere 

generaties gedaan had. 

Voor het verhaal van vandaag is nog een ander kenmerk van de 

lijst belangrijk: Matteüs noemt een aantal vrouwen. Dat was toen 

niet gebruikelijk, maar het past wel bij wat Matteüs over Jezus wil 

vertellen. Op alle vrouwen die Matteüs noemt – Tamar, Rachab, 

Ruth en Batseba – valt wel iets aan te merken. Tamar verleidde haar 

schoonvader. Rachab en Ruth kwamen uit andere volken. Batseba 

was eigenlijk getrouwd met een andere man. Ook de zwangerschap 

van Maria, een ongetrouwd meisje, zal in haar omgeving voor 

opschudding hebben gezorgd. Maar net zoals de kinderen van Tamar, 

Rachab, Ruth en Batseba helemaal bij het volk Israël horen, en zelfs 

een belangrijke rol in de geschiedenis zullen spelen, is ook Maria’s 

kind deel van Gods plan – een heel belangrijk deel zelfs.
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4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Matteüs maakt door de laatste zinnen van de lijst met 

voorouders duidelijk dat Jezus van Maria afstamt. Jozef 

wordt de man van Maria genoemd, maar niet de vader 

van Jezus. Toch staat hij centraal in het verhaal van 

vandaag. Een engel legt aan hem (en aan de lezer) uit 

hoe Maria zwanger is geworden, en wat voor betekenis 

haar kind heeft.

Matteüs haalt vaak teksten aan uit de Joodse heilige 

boeken om een gebeurtenis uit te leggen. In dit geval 

verwijst hij naar een tekst uit Jesaja, over een maagd die 

zwanger zal worden en haar zoon Immanuel zal noemen 

(Jesaja 7:14). Oorspronkelijk hoort deze tekst bij een 

belofte aan koning Achaz, in een tijd waarin het koninkrijk 

Juda door verschillende landen bedreigd werd. In die 

situatie is het kind Immanuel een teken dat Achaz op 

Gods hulp kan vertrouwen. 

Matteüs haalt deze tekst aan om twee dingen uit te 

leggen. Ten eerste de manier waarop Maria zwanger 

is geworden (namelijk niet door Jozef te 

bedriegen, maar door de heilige Geest).  

En ten tweede de rol die het kind zal spelen: 

hij brengt God dichtbij.

Over de geboorte zelf vertelt Matteüs 

weinig, behalve dat Jozef het kind Jezus noemt, zoals 

de engel hem had opgedragen. Anders dan Lucas gaat 

het Matteüs niet om de omstandigheden waarin Jezus 

geboren wordt. Voor hem komt de betekenis van dit 

bijzondere kind het duidelijkst naar voren in de twee 

namen die hij krijgt: degene die de mensen van hun 

zonden redt (‘Jezus’) en degene in wie God heel dicht  

bij de mensen komt (‘Immanuel’). 

In het verhaal waarmee we dit project afsluiten  

(Matteüs 2; Bijbel Basics zondag 118) blijkt dat de 

geboorte van Jezus zelfs aan de hemel zichtbaar is:  

wijze mannen uit het oosten hebben een ster zien 

opgaan, die vertelt over de geboorte van een nieuwe 

koning.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er 

een kaartje met de tekst van Matteüs 1:21.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Matteüs 1:23.

6. WAT HEB JE 

NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  de sterrenslinger

-  een beamer om de film 

te laten zien, of een 

groepje mensen om de 

scène na te spelen

4-8 jaar 

Om te beginnen

Vooraf aan de 
kinderdienst:
-  een plat stuk kaas

-  een komkommer

-  zilveruitjes

-  een bord

-  een mes

-  een bakvormpje in de 

vorm van een ster

- satéprikkers

Om te doen: Familiekroon 

(kerstproject)

Per kind:

-  geel karton of dik 

papier, lang genoeg om 

rond het hoofd van het 

kind te passen.

-  het werkblad met de 

sterren

En verder: 

-  een schaar of een 

prikpen en priklap

-  kleurpotloden

-  lijm

-  plakdiamanten (liefst in 

de vorm van sterren)

Puzzel-ster

Per kind:

-  het werkblad

-  een vel geel papier

En verder:

-  kleurpotloden

-  lijm

-  eventueel een schaar of 

een prikpen

-  eventueel paperclips

Vooraf:
-  Knip de puzzel vooraf in 

stukken.

-  Bevestig de 

puzzelstukken aan elkaar 

met een paperclip.

Om te doen: Jezus is 

geboren!

Per kind:

-  het werkblad op geel 

karton

-  een wit koffiefilterzakje

-  een beetje water

-  een vuilniszak (om de 

tafel te beschermen)

En verder:

-  ecoline of dunne 

waterverf

-  een schaar 

-  lijm

-  eventueel glitters of 

glitterstiften

-  touw

8-12 jaar 
Om te beginnen

- 2-euromunten

- een magneet 

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen:  

Ster van de week 

(projectboek)

Per kind:

-   het werkboek 

-  een pen

En verder:

-  viltstiften

Om te doen: Kerstkaa(r)sjes

-  een plat stuk kaas

-  een komkommer

-  zilveruitjes

-  een bord

-  een mes

-   bakvormpjes in de vorm 

van een ster

-  satéprikkers

Om te doen: Je eigen 

kerstvingerstrip

Per kind:

-  het werkblad

-  een grijs potlood

En verder:

-  stempelkussens

De engel zei tegen Jozef: ‘Maria zal  
een zoon krijgen. Je moet hem  Jezus  noemen.  

Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat  
al hun  zonden   vergeven  worden.’

MATTEUS 1:21

116

debijbel.nl/bijbelbasics

..

De engel zei: ‘Een jonge vrouw zal een zoon krijgen, 
en hij zal  Immanuel  genoemd worden.’ De naam  

Immanuel  betekent: God is bij ons.

MATTEUS 1:23

116

debijbel.nl/bijbelbasics

..
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7.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Volg de ster

Lees Matteüs 1:11-16 voor (zie hiernaast), of vraag een kind om dit te doen.

Laat daarna het filmpje van deze zondag zien. Heb je geen beamer?  

Laat het stukje dan door een aantal mensen in de kerk spelen.

Kijk samen naar de slinger. Valt het de kinderen op dat er heel veel namen 

zitten tussen de vorige grote ster (Josia) en die van vandaag? Vertel dan  

dat een lange tijd voorbij is gegaan waarin het volk van Israël het soms  

best moeilijk had. Zou daar nog eens verandering in komen?

Laat een kind de vijfde grote ster openvouwen. Wat is hierop te zien?

Zing met elkaar het vijfde couplet van het projectlied Kom, volg de ster. Je 

vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

In de kerkdienst

Matteüs 1:11-16

Josia was de vader van Jechonja en zijn broers. 
Zij leefden in de tijd dat het volk van Israël in 
Babylonië woonde.
Jechonja was de vader van Sealtiël. Die leefde 
na de tijd dat het volk van Israël in Babylonië 
woonde.
Sealtiël was de vader van Zerubbabel. 
Zerubbabel was de vader van Abihud. Abihud 
was de vader van Eljakim. Eljakim was de vader 
van Azor. Azor was de vader van Sadok. Sadok 
was de vader van Achim. Achim was de vader 
van Eliud. Eliud was de vader van Eleazar. Eleazar 
was de vader van Mattan. Mattan was de vader 
van Jakob. Jakob was de vader van Jozef.
Jozef was de man van Maria, en Maria was de 
moeder van Jezus.
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In de kinderdienst

8. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Kerstkaa(r)sjes

Vier dat Jezus is geboren met deze 

prachtige kerstkaa(r)sjes.

Vooraf aan de kinderdienst:
Wat heb je nodig?
-  een plat stuk kaas

-  een komkommer

-  zilveruitjes

-  een bord

-  een mes

-  een bakvormpje in de vorm van een ster

-  satéprikkers

Aan de slag:
-  Snijd de komkommer in plakjes en steek er 

met behulp van het bakvormpje sterren uit.

-  Leg de sterren op een bord.

-  Snijd de kaas met een mes in lange 

blokjes. De rechthoekige kaasblokjes zet je 

rechtop op de komkommers.

-  Prik het zilveruitje aan de satéprikker. Het 

zilveruitje is de vlam. Maak de prikker met 

het zilveruitje vast aan de kaas.

In de kinderdienst:
Zet de kaa(r)sjes op een mooi bord 

en deel ze rond. Eet smakelijk!

8-12 jaar 

God met ons

De kinderen ontdekken dat de 

kerstboodschap van vandaag op een 

muntstuk staat dat we nu nog gebruiken.

Wat heb je nodig?
-  2-euromunten

-  een magneet

Aan de slag:
-  De kinderen bekijken de munten.

-  Ze leggen de munten plat op tafel, in de 

buurt van de magneet. Wat gebeurt er? 

Worden de munten ook aangetrokken als 

de magneet erboven hangt?

-  Kunnen de kinderen aan de buitenkant 

van de 2-euromunt iets ontdekken dat dit 

verklaart? 

-  Wijs de kinderen op de letters aan de 

zijkant van de munt. Vertel de kinderen dat 

die spreuk alles te maken heeft met het 

verhaal van vandaag.
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9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Het is vandaag Kerst.

Het feest waar we al weken naar uitkijken.  

Afgelopen weken hebben we sterren gevolgd

om uit te komen bij de ster van Betlehem.

Vandaag is het zover. 

We vieren met elkaar de geboorte van Jezus.

We ontdekken hoe bijzonder zijn naam is.

Dank u wel dat u door Jezus heel dicht bij ons bent.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten voor 

dit gebed. Je kunt een kaars 
aansteken, of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst in 

het midden zetten.

10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 1:18-25

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 

verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag 

de kinderen om goed te kijken en te vertellen 

wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit 

te leggen.

Jezus wordt geboren

Jozef komt uit een bijzondere familie. Hij is een 

achter-achter-achterkleinzoon van koning David. 

Maar Jozef is geen koning, zoals David. Jozef is 

gewoon timmerman. Hij zaagt planken, hij maakt 

tafels en bankjes en deuren.

Jozef heeft goed nieuws: hij gaat binnenkort 

trouwen met Maria. Het is al helemaal 

afgesproken. 

Maar op een dag ontdekt Jozef iets heel ergs. 

Maria’s buik is dikker geworden. Je kunt het 

duidelijk zien. Over een poosje gaat ze een baby 

krijgen. 

Hoe kan dat nou? Jozef en Maria zijn helemaal 

nog niet getrouwd! Jozef is niet de vader van de 

baby, dat weet hij zeker. 

En dat betekent dat er een andere man is van 

wie Maria houdt. 

Jozef is heel verdrietig. Hij wilde zo graag met 

Maria trouwen. Maar als Maria van een andere 

man houdt, dan kan dat niet. 

Jozef zegt er niks over tegen Maria. En hij praat 

er ook niet over met andere mensen. Hij doet 

zijn werk alsof er niks gebeurd is. 

Schaven. Schuren. Timmeren. Vegen. 

Hij wil eerst goed nadenken. Nadenken over wat 

hij moet doen. 
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Weet je wat, denkt hij ’s avonds, als 

hij thuis is. Ik ga tegen Maria zeggen: 

‘Ik weet dat je een kindje verwacht. Ik 

weet dat je van een andere man houdt. 

Je hoeft je niet aan onze afspraak te 

houden. Je hoeft niet met mij te trouwen. 

Kijk, ik geef je een brief mee, waar het 

in staat. Je kunt het beste weggaan naar 

een andere plek. Want als de mensen 

hier in de buurt erachter komen, dan 

worden ze vast heel boos op je. Dat wil 

ik niet. Ik wil niet dat ze denken dat je 

een slechte vrouw bent.’ 

Jozef gaat verdrietig naar bed. Morgen 

zal hij de brief schrijven. Morgen zal hij 

met Maria praten. Morgen is de laatste 

keer dat hij haar zal zien. Hij zal niet met 

haar kunnen trouwen. 

Jozef valt in slaap. Hij droomt. Het is een 

vreemde droom. In de droom staat er 

zomaar ineens een engel naast Jozef. 

Een engel van God. En die engel heeft 

een speciale boodschap voor hem. 

‘Jozef, nakomeling van David,’ zegt de 

engel tegen hem. ‘Luister naar me. 

God weet waar je over hebt zitten 

nadenken. God weet hoe verdrietig je 

bent. God weet dat je tegen Maria wilt 

zeggen dat ze weg mag gaan. Maar dat 

is niet nodig, Jozef. Je kunt rustig met 

Maria trouwen. 

Maria houdt niet van een andere man. 

Het kindje dat ze verwacht, is van de 

heilige Geest. Van God zelf.’

Wat? Wát zegt die engel? Wat is er aan 

de hand? Maria verwacht een kindje dat 

van de heilige Geest komt? 

Jozef snapt er niks van. 

‘Maria zal een zoon krijgen,’ gaat de 

engel verder. ‘Je moet hem Jezus 

noemen. ‘God redt’ betekent dat. Want 

dit jongetje zal later de mensen redden. 

Hij zorgt ervoor dat het goed komt 

tussen God en de mensen. 

Het moest allemaal zo gebeuren, Jozef. 

Dat kun je lezen in het boek van de 

profeet Jesaja. Daar heeft God al gezegd 

dat dit op een dag zou gebeuren. “Een 

jonge vrouw’ die nog niet getrouwd is, 

zal een kindje verwachten,” zegt God 

daar. “De jonge vrouw zal een zoon 

krijgen, en die zoon krijgt de naam 

Immanuel.” Dat betekent: God is bij ons.’ 

Als Jozef wakker is, staat hij op. Hij wast 

zijn gezicht, hij trekt zijn kleren aan en hij 

gaat naar Maria toe, zo snel als hij kan. 

‘Lieve Maria,’ zegt hij. ‘Zullen we gaan 

trouwen? Zo snel mogelijk? Ik wil graag 

samen met jou zorgen voor het kindje 

dat jij verwacht.’ 

Jozef en Maria trouwen met elkaar. En 

een paar maanden later wordt de baby 

geboren. Een jongetje, precies zoals de 

engel gezegd heeft. 

Jozef neemt hem in zijn armen, en streelt 

zijn zachte haartjes. 

‘Jezus,’ zegt hij. ‘Lieve kleine Jezus. Wat 

ben ik blij dat je er bent. Als ik jou zie, 

geloof ik dat alles goed kan komen.’

8-12 jaar 

Matteüs 1:18-25

De geboorte van  
Jezus Christus
Maria is zwanger

Dit is het verhaal over de geboorte 

van Jezus Christus.

Maria zou trouwen met Jozef, dat was 

afgesproken. Maar nog voordat ze 

getrouwd waren, werd Maria zwanger, 

door de heilige Geest.

Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik 

kan niet met Maria trouwen, want ze is 

zwanger van een ander. Ik moet haar 

wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim 

doen, anders zullen de mensen haar 

behandelen als een slechte vrouw.

Jozef krijgt een droom

Toen kreeg Jozef een droom. In 

die droom zag hij een engel van de Heer, 

die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, 

luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. 

Want het kind dat zij verwacht, is van 

de heilige Geest. Maria zal een zoon 

krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij 

zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat 

al hun zonden vergeven worden.’

Dat moest allemaal zo gebeuren, want 

in het boek van de profeet Jesaja staan 

deze woorden van God: «Een jonge 

vrouw die nog maagd is, zal zwanger 

worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij 

zal Immanuel genoemd worden.» De 

naam Immanuel betekent: God is bij ons.

Jozef trouwt met Maria

Toen Jozef wakker werd, deed hij 

wat de engel van de Heer tegen hem 

gezegd had. Hij trouwde met Maria. Maar 

ze sliepen niet met elkaar voordat haar 

zoon geboren werd. En Jozef noemde 

hem Jezus.
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11. OM TE WETEN

Jezus

De naam Jezus komt van het Hebreeuwse 

woord ‘Jesjoea’ of ‘Jehoshoea’. Dat betekent: 

De Heer redt. Er wordt mee bedoeld dat Jezus 

ervoor zorgt dat het weer goed komt tussen 

God en mensen, ook als de mensen God soms 

vergeten of anders leven dan God graag wil.  

Immanuel

De naam Immanuel komt uit een tekst van de 

profeet Jesaja. In een tijd waarin het koninkrijk 

Juda bedreigd wordt door vijanden, zegt Jesaja: 

‘De Heer zelf zal u een teken geven. Een jonge 

vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon 

krijgen. Ze zal haar  kind   Immanuel  noemen.’ 

(Jesaja 7:14). Dat teken moet de koning en 

de mensen moed geven. De naam Immanuel 

betekent: God is bij ons. In het Nieuwe 

Testament wordt Jezus Immanuel genoemd, 

omdat God door Jezus heel dicht bij de bij 

mensen komt.

12. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 

bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. 

Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Waarom is Jozef verdrietig?

-  Wie ziet Jozef in zijn droom?

-  Waarom hoeft Jozef volgens de engel niet 

verdrietig te zijn?

-  Hoe moet het kindje dat geboren zal worden, 

gaan heten? 

-  Weet jij wat die naam betekent?

-  Wat wordt bedoeld met ‘De Heer redt’? 

-  Wat vind jij het mooiste uit dit 

verhaal?

8-12 jaar 

-  Jozef krijgt een droom. Wat zou hij gedacht 

hebben toen hij wakker werd?

-  In het bijbelverhaal van vandaag staat dat 

Jozef een goed mens is. Waaraan zie je dat? 

-  Wat er nu gebeurt met Jozef en Maria lijkt op 

woorden uit het boek Jesaja. Wat staat daar?

-  Jezus krijgt ook de naam Immanuel. Wat 

betekent dat? Merk je ook dat God dicht bij 

jou is? Hoe merk je dat?  

-  Sommige scholen en kerken heten 

‘Immanuelschool’ of ‘Immanuelkerk’. Begrijp 

jij waarom? Hoe heet jouw school? Heeft die 

naam ook een betekenis?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar met elkaar het lied Immanuel van Marcel en Lydia Zimmer, of 

het lied Zijn naam is Jezus van Jan Visser.
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Familiekroon (kerstproject)

De kinderen kleuren en versieren tijdens dit 

project elke week een ster die bij het verhaal 

van de zondag past. De ster wordt aan hun 

kroon vastgemaakt. Zo maken ze in zes weken 

hun kroon compleet. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  geel karton of dik papier, lang 

genoeg om rond het hoofd 

van het kind te passen.

-  het werkblad met de sterren

En verder:

-  een schaar of een prikpen en priklap

-  kleurpotloden

-  lijm

-  plakdiamanten (liefst in de vorm van sterren)

Aan de slag:
-  Heeft een kind nog geen kroon? Knip dan voor 

hem of haar uit het gele papier een strook met 

aan één kant zes punten 

-  De kinderen knippen of prikken de vijfde ster 

uit en kleuren deze in.

-  Ze versieren de ster met een mooie diamant of 

steen. 

-  Ze lijmen de ster op een punt van hun kroon. 

Tips
- Je kunt de kinderen ook  

aan hun kroon laten werken terwijl 

je het verhaal voorleest.

- Blijft de kroon bewaard tot de 

volgende kinderdienst? Vergeet dan 

niet de kinderen hun naam op de 

kroon te laten schrijven. 

- Plakdiamanten zijn ook 

verkrijgbaar in stervormen.
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4-6 jaar 

Puzzel-ster

Jozef krijgt een bijzondere droom waarin 

hij hoort over het komende kindje dat een 

speciale naam moet krijgen. 

De kinderen knutselen dit verhaal tot een ster.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een vel geel papier

En verder:

-  kleurpotloden

-  lijm

-  eventueel een schaar of een prikpen

-  eventueel paperclips

Vooraf:
-  Knip de puzzel vooraf in stukken.

-  Bevestig de puzzelstukken aan elkaar met een paperclip.

Aan de slag:
-  De kinderen krijgen de puzzelstukken en het vel papier. 

-  Ze leggen de ster met Jezus erop in het midden en lijmen 

deze ster vast.

-  Ze leggen de andere puzzelstukken eromheen en lijmen ook 

deze vast.

-  De kinderen kleuren de plaatjes in.

6-8 jaar 

Jezus is geboren!

We vieren vandaag dat Jezus, de redder, is 

geboren. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad op geel karton

-   een wit koffiefilterzakje

-   een beetje water

-   een vuilniszak (om de tafel te 

beschermen)

En verder:

-  ecoline of dunne waterverf

-  een schaar 

-  lijm

-  eventueel glitters of glitterstiften

-  touw

Aan de slag:
-  De kinderen knippen het filterzakje open.

-  Ze maken het zakje een heel klein beetje 

nat en laten er dan wat verschillende 

kleuren druppeltjes ecoline of waterverf 

overheen lopen.  

-  Terwijl het filterzakje droogt, knippen 

de kinderen de beide sterren uit het 

werkblad. 

-  Ze knippen ook de cirkels uit. 

-  De kinderen leggen het filterzakje over 

de cirkel en lijmen de beide sterren tegen 

elkaar. Het filterzakje is nu aan beide 

kanten van de ster te zien. 

-  Help de kinderen een gaatje in de ster 

te maken en daar touw 

doorheen te trekken. 

-  De ster kan 

nu worden 

opgehangen.

Tip
Heb je weinig 

tijd? Gebruik dan 
het werkblad als 

kleurplaat. 

Tips
- Knip de sterren en  

de cirkels in de sterren 
alvast uit. 

- Is er voldoende tijd?  
Laat de kinderen hun ster 

versieren met glitters.

Je
zu

s is
 geboren! Jezus is gebore

n!

Je
zu

s is
 geboren! Jezus is gebore

n!
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8-12 jaar 

Ster van de week (projectboek)

De kinderen doen iedere week van alles rond 

de ster van de week: ze zoeken dingen op, ze 

puzzelen en ze tekenen. Na zes weken is het boek compleet. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkboek 

-   een pen

En verder:

-   viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen maken de vijfde bladzijde 

over Jezus. 

-  Vul alles samen in, of vraag aan de 

kinderen wat ze hebben ingevuld. 
Tip

Je kunt het 
werkblad ook ‘los’ 

gebruiken zonder er 
een werkboek van 

te maken. 
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8-12 jaar 

Kerstkaa(r)sjes

Maak met elkaar deze 

prachtige kerstkaa(r)sjes om te 

vieren dat God bij ons is.

Wat heb je nodig?
-  een plat stuk kaas

-  een komkommer

-  zilveruitjes

-  een bord

-  een mes

-  bakvormpjes in de vorm van een ster

-  satéprikkers

Aan de slag:
-  Snijd de komkommer in 

plakjes en steek er met 

behulp van het bakvormpje 

sterren uit.

-  Leg de sterren op een bord.

-  Snijd de kaas met een mes in 

lange blokjes. De rechthoekige 

kaasblokjes zet je rechtop op de 

komkommers.

-  Prik het zilveruitje aan de satéprikker. Het 

zilveruitje is de vlam. Maak de prikker met 

het zilveruitje vast aan de kaas.

-  Eet smakelijk!

8-12 jaar 

Je eigen kerstvingerstrip

Het kerstverhaal van de geboorte van Jezus is 

uniek. God stuurt een redder en wil door Jezus 

dicht bij ons zijn. De kinderen ontwerpen een 

unieke kerststrip door hun eigen vingerafdruk te 

gebruiken.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een grijs potlood

En verder:

-  stempelkussens

Aan de slag:
-  In elk vak komt een stukje van het kerstverhaal.

-  Jozef bedenkt een plan.

-  Jozef ligt in bed te slapen.

-  Jozef ziet in een droom een engel, 

die hem vertelt dat Maria een kind 

krijgt dat ‘Immanuel’ genoemd zal 

worden.

-  Jozef wordt wakker en gaat naar Maria.

-  Jozef trouwt met Maria.

-  Jozef en Maria krijgen een kindje en 

noemen hem Jezus.

-  De hoofdpersonen uit de strip maken de 

kinderen van hun vingerafdruk. Ze drukken 

de bovenkant van hun vinger eerst op het 

stempelkussen en vervolgens op het papier. 

Met potlood maken ze aan de vingerafdrukken 

armen en benen, een gezicht of andere details. 

-  De kinderen tekenen met potlood 

tekstballonnetjes, waar ze zelf de tekst in 

schrijven. 

-  De unieke kerststrip is klaar om door iemand 

anders gelezen te worden.

Tip
Snijd vooraf aan 

de kinderdienst de 
kaas in lange 

blokjes.

Tip
Je kunt voor elke 

persoon een andere 
vingerafdruk 
gebruiken.

je hebt nodig:*    een plat stuk kaas  * een komkommer  * zilveruitjes  * een bord* een mes  * bakvormpjes in de vorm van een ster  * satéprikkers
Snijd de komkommer in plakjes en steek ermet behulp van het bakvormpje sterren uit.Leg de sterren op een bord.

Snijd de kaas met een mes in lange blokjes.De rechthoekige kaasblokjes zet je rechtopop de komkommers.

1

Prik het zilveruitje aan de satéprikker.Het zilveruitje is de vlam. Maak de prikkermet het zilveruitje vast aan de kaas.

3
2

EET
SMAKELIJK!

JOZEF ZIET IN EEN DROOM EEN ENGEL,  

DIE HEM VERTELT DAT MARIA EEN KIND KRIJGT  

DAT ‘IMMANUEL’ GENOEMD ZAL WORDEN.

JOZEF EN MARIA KRIJGEN EEN KINDJE EN  

NOEMEN HEM JEZUS.

JOZEF LIGT IN BED TE SLAPEN.

JOZEF TROUWT MET MARIA.

JOZEF BEDENKT EEN PLAN.

JOZEF WORDT WAKKER EN GAAT NAAR MARIA.
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15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 

mensen. Dat is een wens die vaak aan 

het einde van de kerkdienst wordt 

uitgesproken. En die zegenwens 

zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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De engel zei tegen Jozef: ‘Maria zal  
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De engel zei: ‘Een jonge vrouw zal een zoon krijgen, 
en hij zal  Immanuel  genoemd worden.’ De naam  

Immanuel  betekent: God is bij ons.

MATTEUS 1:23
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JEZUS

De naam Jezus komt van het 

Hebreeuwse woord ‘Jesjoea’ of 

‘Jehoshoea’. Dat betekent: De Heer 

redt. Er wordt mee bedoeld dat Jezus 

ervoor zorgt dat het weer goed komt 

tussen God en mensen, ook als 

de mensen God soms vergeten of 

anders leven dan God graag wil. 

KERSTKAA(R)SJES

Met deze zelfgemaakte 

kerstkaa(r)sjes wordt het 

vandaag extra feestelijk!

IMMANUEL

De naam Immanuel komt uit een tekst van de profeet Jesaja. In 

een tijd waarin het koninkrijk Juda bedreigd wordt door vijanden, 

zegt Jesaja: ‘De Heer zelf zal u een teken geven. Een jonge vrouw 

zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar  kind   

Immanuel  noemen.’ (Jesaja 7:14). Dat teken moet de koning en 

de mensen moed geven. De naam Immanuel betekent: God is bij 

ons. In het Nieuwe Testament wordt Jezus Immanuel genoemd, 

omdat God door Jezus heel dicht bij de bij mensen komt.

In het boek van de profeet Jesaja 
staat: ‘Een jonge vrouw zal een 

zoon krijgen, en hij zal  Immanuel  
genoemd worden.’ De naam  

Immanuel  betekent: God is bij ons.

Matteüs 1:23

je hebt nodig:
*    een plat stuk kaas  * een komkommer  * zilveruitjes  * een bord

* een mes  * bakvormpjes in de vorm van een ster  * satéprikkers

Snijd de komkommer in plakjes en steek er

met behulp van het bakvormpje sterren uit.

Leg de sterren op een bord.

Snijd de kaas met een mes in lange blokjes.

De rechthoekige kaasblokjes zet je rechtop

op de komkommers.

1 Prik het zilveruitje aan de satéprikker.

Het zilveruitje is de vlam. Maak de prikker

met het zilveruitje vast aan de kaas.

3
2

EET
SMAKELIJK!

JE EIGEN KERST-VINGERSTRIP

Ontwerp je eigen unieke kerststrip met je 

vingerafdruk. In elk vak komt een stukje van 

het kerstverhaal (zie volgende pagina).

1. Jozef bedenkt een plan.

2. Jozef ligt in bed te slapen.

3.  Jozef ziet in een droom een engel, die hem vertelt 

dat Maria een kind krijgt dat ‘Immanuel’ genoemd zal 

worden.

4.  Jozef wordt wakker en gaat naar Maria.

5.  Jozef trouwt met Maria.

6.  Jozef en Maria krijgen een kindje en noemen hem Jezus.

De hoofdpersonen uit de strip maak je met je vingerafdruk. 

Druk de bovenkant van je vinger eerst op een 

stempelkussen en vervolgens op het papier. Met potlood 

maak je aan de vingerafdrukken armen en benen, een 

gezicht of andere details. Je kunt ook tekstballonnetjes 

maken, waar je zelf tekst in kunt schrijven.
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JOZEF ZIET IN EEN DROOM EEN ENGEL,  
DIE HEM VERTELT DAT MARIA EEN KIND KRIJGT  

DAT ‘IMMANUEL’ GENOEMD ZAL WORDEN.

JOZEF EN MARIA KRIJGEN EEN KINDJE EN  
NOEMEN HEM JEZUS.

JOZEF LIGT IN BED TE SLAPEN.

JOZEF TROUWT MET MARIA.

JOZEF BEDENKT EEN PLAN.

JOZEF WORDT WAKKER EN GAAT NAAR MARIA.


