
Kun jij Zacharias en de engel op de 
kijkplaat aan de achterkant vinden?

Zacharias werkt in de tempel, het huis van God.
Hij heeft geen kindje. Dat wil hij wel heel graag.
Opeens staat er een engel naast hem. Zacharias schrikt.
‘Wees niet bang’, zegt de engel.
‘God heeft naar je gebed geluisterd.
Je krijgt een kindje, een jongetje.’

In de tempel, het huis van God, 
werden liederen gezongen.
Ook Zacharias zingt als hij weer kan praten. 
Hij is zo blij met God.

Welk lied zing jij vandaag voor God?

Eindelijk komen Jozef en Maria in Bethlehem aan. 
Maria wil graag slapen. 
Ze is zo moe.
Maar nergens is plek.
Er is wel een stal.
Daar staat geen bed.
Maar Maria kan er uitrusten.
Dus blijven Jozef en Maria in de stal.

Welke dieren wonen er in een stal?

De herders gaan terug naar de kudde. Onderweg praten ze 
over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Wat is God groot. 
Alles is precies gebeurd zoals de engel had gezegd.

Wijs op de kijkplaat de herders en hun schapen aan. 

Wie is jouw papa? 
De engel vertelt aan Maria Wie de Vader 
van de baby zal zijn. Luister maar.

Maria begrijpt het niet.
‘Ik ben nog niet getrouwd’, zegt ze.
‘Hoe kan ik nu moeder worden?’
‘God zal de Vader zijn’, vertelt de engel.
‘Jouw kind is de Zoon van God.’

Weet je nog dat er een engel bij 
Zacharias kwam?
Diezelfde engel gaat ook op bezoek bij 
een vrouw.
Ze heet Maria.

Kun jij Maria en de engel op 
de kijkplaat vinden?

Waar slapen baby’s in? 
Hoor maar eens waar Jezus in sliep.

Jozef maakt een voerbak schoon.
Die kunnen ze gebruiken als wiegje.
Al snel wordt de baby geboren.
Ze noemen Hem Jezus. 
Hij is de Zoon van God.

De vrouw van Zacharias is al heel oud.
En oude mensen krijgen geen baby’s, denkt Zacharias.
Dan zegt de engel: ‘Je gelooft mij niet.
Daarom kun je niet praten totdat de baby er is.’
Het zal gaan zoals de engel heeft gezegd. 

Doe je lippen goed op elkaar. Probeer zonder te 
praten te vertellen hoe oud je bent.  

Met Kerst vieren we dat Jezus werd geboren.
Deze adventskalender laat op de grote kijkplaat aan 
de achterkant de verhalen zien die met dit feest te 
maken hebben. Drie weken lang hoor je elke dag 
iets uit deze verhalen. Tot het kerstfeest is. Op de 
kijkplaat kun je de tekening bij het verhaal vinden.
Luister, kijk en doe je mee?

Zacharias en Elizabet krijgen 
een baby, een jongetje. 
Hij heet Johannes.
Eindelijk kan Zacharias weer 
praten.
Wat is hij blij!
Hij zingt een lied voor God.

Wijs de baby aan 
op de kijkplaat. Samen 

onderweg 
naar het 

kerstfeest
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In Bethlehem vinden de wijze mannen Jezus.
Ze knielen voor Hem neer.
En geven Hem cadeaus.

Welk cadeau zou jij graag willen krijgen? 
Zoek de cadeaus die Jezus kreeg.

19

Jezus is geboren, en dat is goed nieuws! 
Daarom mag je dit verhaal doorvertellen. 

Pak de kijkplaat erbij en vertel elkaar 
het kerstverhaal.  
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Samen onderweg 
naar het kerstfeest
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Vandaag is het feest. We vieren dat Jezus 
werd geboren. Hij is de Redder die God aan 
de mensen geeft. Door Jezus mogen wij bij 
God horen. 

Zoek slingers op de plaat en wijs ze aan.

20

Maria is een gewoon meisje.
Kijk maar, ze ziet er ook heel 
gewoon uit.
Toch heeft God haar uitgekozen. 
Zij mag de moeder zijn van Zijn 
Zoon.

Zoek Maria op de kijkplaat.

8
2

3 Maria wikkelt haar baby in doeken.

Zoek een pop of knuffel 
en wat doeken. 
Kun jij dat ook: in doeken 
wikkelen?

12 Als de engelen weg zijn, gaan de 
herders op zoek.
In de stal vinden ze Jezus.

Ga je mee op zoek naar baby 
Jezus? Wijs Hem aan op de 
kijkplaat.

15

14 Opeens is de lucht vol met engelen.
Ze zingen:
‘Ere zij God.’
En: ‘Vrede op aarde.’

Welk lied ken jij over Jezus? 
Zing het maar.
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Maria schrikt van de engel. 
Maar dat hoeft niet.
‘Wees niet bang’, zegt de engel,
‘want ik heb goed nieuws.
Jij krijgt een baby.
Geef Hem de naam Jezus.’

Welke baby’s ken jij?

6

In het veld zijn herders.
Zij passen op de schapen.
Opeens is er een groot licht.
De herders schrikken.

‘Wees niet bang’, zegt een engel.
‘Ik heb goed nieuws.
De Redder is geboren.
Hij ligt in een voerbak.’

Maak het donker in huis en 
doe dan het licht aan. 
Zo ging het ook bij de herders. 
Er was opeens een groot licht.

13

‘Kijk daar eens.
Wat een mooie ster!’
Wijze mannen kijken naar de lucht.
Ze zien een bijzondere ster.
Die ster vertelt dat er een koning is 
geboren.
De wijze mannen gaan op reis.
Ze willen de koning zien.
De ster wijst hen de weg.

Heb jij weleens sterren gezien toen 
het donker was?

17

Al heel lang zijn de wijze mannen onderweg.
Ze kijken steeds naar de lucht.
‘Waar is de ster?’
‘Daar!’
De ster brengt hen naar Bethlehem.

Zoek de grote ster op de plaat.

18Jozef en Maria moeten van de 
keizer op reis.
Dat vinden ze niet fijn.
De baby wordt bijna geboren.
Toch gaan ze.

Waarom zou Maria 
op een ezel zitten?
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