Een farizeeër staat
buiten te bidden met
zijn armen omhoog.
Kun jij hem vinden?

1 Een koerier in Nazaret
Zoek de Romeinse
koerier die het bevel
van keizer Augustus
voorleest.

Zoek 3 bedelaars
op de markt.

Zoek een dief die
wegloopt met een
gestolen pompoen.

Op de markt was vaak
ook een kraam waar
belasting betaald
moest worden.
Zoek de tollenaar
hier in Nazaret.

In het verhaal van Jezus komen allerlei wonderen voor. Toch gaat het ook over
het gewone leven in het Romeinse Rijk. Op een dag gaf keizer Augustus het bevel
dat iedereen naar zijn geboorteplaats moest gaan om zich te laten inschrijven
voor de belasting. Voor Jozef, een timmerman in Nazaret, betekende dit dat hij
naar Betlehem moest reizen. Hij besloot Maria, zijn verloofde, mee te nemen.
Sommige Joden
wilden in opstand
komen tegen de
Romeinen. Zie jij
3 vrijheidsstrijders
met zwaarden?

Zie jij een timmerman
die een gerepareerd
karrenwiel terugbrengt?
Zoek 2 vrouwen
die stof uit hun huis
vegen. Welke vrouw
heeft een munt
teruggevonden?

Maria was al in
verwachting toen
het bevel kwam.
Zoek haar in de
buurt van
de put.
Oeps! Een ongelukje
bij de pottenbakkerskraam. Waar zijn de
scherven?
Alles werd bewaakt
door Romeinse
soldaten. Zoek er 6.
Arme mensen
sliepen op een dik
vloerkleed. Zoek
5 kleden die buiten
te luchten hangen.
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Brood werd gebakken in
halfronde ovens van klei,
met doorntakjes als
brandstof. Zoek een
vrouw die zo’n
oven aansteekt.

Veel vrouwen
maakten de kleren
voor hun gezin
helemaal zelf.
Zoek een vrouw
die garen spint.

Zoek 3 katjes
die met wol
spelen.

Zoek 3 ezels die
eten naar de
markt dragen.

Het grootste
gebouw in
Nazaret is de
synagoge.
Zie je die?

Tel de spelende
jongens bij de
synagoge-school.
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2 De herders gaan naar de stal
Zoek de baby die in
doeken gewikkeld
in een voerbak ligt.

Tollenaars werden
vaak rijk omdat ze
te veel geld vroegen.
Zoek een tollenaar
die veel geld uitgeeft.

Zoek de vrouw van de
herbergier die deeg
kneedt voor het brood
van morgenochtend.

Het is druk in de
herberg van Betlehem.
Hoeveel drinkbekers
staan buiten op de
tafel?

Waar mensen met
bagage zijn, zijn ook
dieven. Zoek 2 dieven
die zakken doorzoeken.

Volgens de Bijbel konden Jozef en Maria in Betlehem alleen maar
een stal vinden om te overnachten. Daar werd Maria’s baby geboren.
Een engel had haar verteld dat het kind Gods eigen Zoon was: Jezus.
Die nacht vertelde een engel aan herders dat het pasgeboren kindje
dat in Betlehem in een voerbak lag, de redder was: Christus.

Zoek 7 katten die
buiten op jacht zijn.
Waren er echt engelen
in de lucht boven
Betlehem? Zoek een
kind dat naar de
hemel kijkt.
De herders gingen
op zoek naar Jezus.
Zoek 5
herders.

Rijke mensen reisden
met karren. Zoek 4
karren.

Zoek een os die
uitrust na een dag
op het veld.

Zoek een olielamp
in de stal.
Zoek 3 ezels.

Zoek 2 soldaten
die tijdens hun
werk in slaap
gevallen zijn.
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Dakloze zwervers
moesten een
slaapplaats zien
te vinden. Zoek 3
zwervers.
Jongeren blijven tot
laat buiten. Zoek
3 tienerjongens
op weg naar huis.

Zoek 2 vossen op
zoek naar restjes
eten.

O, nee! Een koe en
een kalf zijn ontsnapt.
Zoek ze op.

Hoeveel jakhalzen
zijn vanavond
op jacht?

Zoek een lage omheining
voor schapen op de
heuvel.

’s Avonds laat moet je
geen muziek maken!
Zoek iemand die
harp speelt.
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Zoek de stadsmuur van
Jeruzalem. Jezus vond het fijn
om over zijn geloof te praten.
Hem kun je hier niet zien,
want hij bleef in Jeruzalem
om van de rabbi’s te leren.

3 Pelgrims uit Nazaret
Van Nazaret naar
Jeruzalem lopen
duurde een aantal
dagen. Zoek 9 tenten
om in uit te rusten.

Een onruststoker heeft een
paar sandalen verstopt.
Kun jij ze vinden?

De Bijbel vertelt ons dat Maria en Jozef elk jaar van Nazaret naar
Jeruzalem gingen voor het Pesachfeest. Dat was een herinnering
aan het oude verbond: Gods belofte om zijn volk te zegenen.
Maria en Jozef maakten die reis samen met andere pelgrims
uit Nazaret. Toen Jezus 12 was, ging hij ook mee. Maar op de
terugweg merkten ze dat ze hem kwijt waren!

Heerlijk om het stof
van je voeten te wassen
na een hele dag lopen!
Zoek een waskom met
handdoek.

Zoek een zwerfhond
die een lamsbout
gestolen heeft.

Zullen de pelgrims
in het donker last
hebben van de uil,
of juist andersom?
Waar is de uil nu?

Zoek 3 houten hamers
om tentpinnen in de
harde grond te slaan.

5 ezels hebben de
bagage gesjouwd.
Zie jij ze?

Maria dacht dat
Jezus bij de andere
jongens was.
Zie jij waar ze
spelen?

Zoek een vos.
Pelgrims moeten
oppassen voor
schorpioenen.
Zoek er een.
In het kamp wordt
ook eten verkocht.
Hoeveel manden
met groente en
fruit tel je?

3 geiten snoepen
stiekem van het
meegenomen eten.
Zie jij ze?
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Sommige
tempelpriesters
zijn op weg naar
huis. Zoek er 2.

Zoek een handelskaravaan met 7
kamelen op weg
naar Jeruzalem.

De pelgrims hebben
rietfakkels neergezet
om het kamp ’s nachts
te verlichten. Zoek er 4.

Maria en Jozef
gaan terug
naar Jeruzalem.
Zie jij hen?

Zoek een man die
hout sprokkelt voor
het kampvuur.

Dringende berichten werden
te paard overgebracht.
Zoek een Romeinse koerier
op weg naar Jeruzalem.

Zoek een vrouw die
wilde kruiden plukt
om het eten lekkerder
te maken.
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4 De timmerman van Nazaret
Veel gereedschap
is nu nog bijna
hetzelfde als
2000 jaar geleden.
Zoek naar:

Houten boerderijwerktuigen
moesten ook gerepareerd
worden. Zoek naar:

1 dorsslede

1 karrenwiel

1 vork om te wannen

In de tijd van Jezus
bouwde een timmerman
ook huizen. Zoek deze
werktuigen:

Toen hij 12 was, zei Jezus dat de tempel in Jeruzalem het huis
van zijn Vader was. Toch ging hij gehoorzaam mee terug naar
Nazaret. Daar groeide hij op en hij leerde het vak van Jozef:
hij werd timmerman.

3 ladders

2 schaven

4 zagen
Een schietlood om
loodrechte lijnen
te maken

1 hamer

Jozef praat met een
klant over een schuur.
Zie jij hem?
2 houten hamers

6 beitels
De eigenaar van deze
olijfpers heeft een
timmerman nodig!
Zoek de olijfpers met
de gebroken balk.

3 bijlen
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Vroeger werd een
boogboor gebruikt.
Zie jij iemand die
ermee werkt om
gaten in een plank
te boren?

Houten speelgoed met
wieltjes was populair.
Kun jij een kapot en
een gerepareerd
trekbeest vinden?

Een rijke man heeft 3 poten
voor een marmeren tafel
besteld bij de werkplaats.
Waar zijn ze?

Zoek een
muizennest.

Niet iedereen werkte zo
hard als Jezus. Zoek 3
jonge mannen die zitten
te luieren onder het werk.

Romeinse soldaten
werken aan de weg.
Zoek een soldaat
met een kapotte
houweel.
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