
 



 



 

 

 

 

Dicht bij het licht! 
 

Het is zover! Jij en de wijzen zien een bijzondere ster aan de hemel. Hij schittert zo helder, niemand kan er omheen. Dit kan maar één 

ding betekenen: er is een koningskind geboren! Samen ga je op reis naar Bethlehem, maar eerst ga je langs Herodes om te vragen 

waar de baby geboren is. Pak gauw je goud, wierook en mirre en ga op reis! Maar pas op voor tegenslagen… 

 

5. Wie is jouw favoriete persoon in het kerstverhaal? 

6. Wat doe jij in de kersttijd voor een ander? 

8, Neurie een kerstlied, de rest raadt welke het is. 

14. Op visite bij koning Herodes: sla een beurt over. 

18. Lees uit de Bijbel: Johannes 1: 1-5  

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en 

zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

19. Vertel je leukste kerstherinnering. 

23. Oeps! Je goud ligt nog bij Herodes! Ga twee stappen terug. 

26. Voor wie zou jij kunnen bidden in deze tijd van donker en licht? 

27. We zijn over de helft van de reis:: tijd om wat lekkers te eten. 

29. Je vindt een snelle route! Gooi nog een keer. 

31. Beeld een figuur uit het kerstverhaal uit. De rest raadt wie je bent. 

32. Met wie vier jij het liefst Kerst? 

36. Het is koud onderweg. Trek zoveel mogelijk (kerst)truien aan. 

41. Je bent je mirre vergeten! Ga terug naar start. 

42. De kameel na jou struikelt. De speler naar jou mag een beurt overslaan. 

45. Welke rol speelde jij ooit in een kerstmusical? 

49. Het begint te sneeuwen…Sla een beurt over. 

50. Hoera, je bent bij het Licht! Neem je prijs in ontvangst! 

 


