25 dagen naar Kerst
01

december

Dit is het verhaal van Jezus’ geboorte.
Al heel lang wachtten de mensen op Hem.
God had het beloofd. Nu was het zover!

Heb jij weleens heel lang ergens op gewacht?
Maak vandaag de kerststal!

02

december Lucas 1:26-38

God zei tegen de engel Gabriël: ‘Je moet naar Maria
gaan. Vertel haar het grote nieuws.’

03

december

Maria schrok toen ze Gabriël zag.
Gabriël zei tegen haar: ‘Je hoeft niet bang te zijn!
Je krijgt een kindje, de Zoon van God. Je moet Hem
Jezus noemen.’ Maria zei: ‘Dat is goed.’

Zou jij schrikken als je opeens een engel zag?

04

december Lucas 1:46-55

Maria zong een prachtig lied voor God.

Ken jij ook een lied over God voor als je
heel erg blij bent?

05

december

Jozef kreeg een droom. Daarin zei God:
‘Je moet goed voor Maria zorgen.’ En dat deed Jozef!

06

december Matteüs 1:18-25

Kleur deze kaart in en stuur hem op.

Heb jij weleens een kerstkaart gekregen?

07

december Lucas 2:1-7

De keizer in Rome wilde alle mensen tellen.
Overal in het land vertelden boodschappers dat.
Dus moesten Jozef en Maria op reis. Naar Betlehem,
want daar kwam Jozef vandaan.
Het plaatje van vandaag is de boodschapper van de
keizer.

08

december

Jozef en Maria moesten heel ver reizen.

Zouden ze met de auto zijn gegaan? Met de trein?

09

december

10

december

In Betlehem zochten Maria en Jozef een plekje om
te slapen. Het was heel druk in het stadje, maar ze
mochten slapen in een stal.

In de stal stond een kribbe. Dat is een voederbak
voor de dieren. Maar hij werd ook ergens anders
voor gebruikt.

Weet jij waarvoor?

11

december

In de stal werd baby Jezus geboren. Maria en Jozef
wikkelden Hem in doeken en legden Hem in de
kribbe.

Waar sliep jij in toen je een baby was?
Is er misschien een foto van jou toen je
pasgeboren was?

12

december

Kleur deze kaart in.

Aan wie kun je hem sturen?

13

december

In de heuvels bij Betlehem waren er herders.
Het was nacht. De sterren schitterden.

knipkaart
Zoek het juiste plaatje bij de dag.
Knip het netjes uit en kleur het in.

vouwlijn
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stille
nacht
heilige
nacht

leuke extra's
om je kerststal nog
mooier te maken.

