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met het hele
gezin
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Kliederk

erk Th
uis

Op reis met

Maria

Dit boek is va n

Maa
k hie
r jullie portretten!

Hoi
Gaan jullie mee op reis door het
kerstverhaal? Volg de weg van Maria in dit
boekje en jullie ontdekken wat zij meemaakte!
Met dit boekje doe je thuis een kliederkerk. Alles is
bedoeld om samen te doen: met opa’s, oma’s, ooms
en tantes, met je gezin of met de buren. Samen ontdek
je meer!
Kliederkerk bestaat uit samen ontdekken, samen vieren
en samen eten. Na een aantal ontdekactiviteiten, vind je
op pag. 32 tot 35 ideeën om thuis in een kleine viering
samen stil te staan bij Kerst, bijvoorbeeld op kerstavond
of -ochtend of in aanloop naar het
kerstfeest. Natuurlijk kunnen jullie dit
invullen zoals het bij jullie past.
Wil je meer weten over
kliederkerk? Kijk dan
Tijdens het samen eten kun je
op kliederkerk.nl.
nog eens doorpraten over het
kerstverhaal.
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Tijdens de reis kom je deze tekeningetjes tegen, dit betekenen ze:
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Doen
Kom uit je luie
stoel en ga aan
de slag

Lezen

Gekle

urd p

Dit is hoe het
verhaal in de Bijbel
in Gewone Taal staat

Maken
Creativiteit voor
jong en oud

Praten
Er zijn geen goede of foute
antwoorden, maar vragen
waarover iedereen wat te
zeggen heeft
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Koekjesvorm
(ster)

ube

Pingpongballen of
plastic kerstballentjes

(Schilders)tape

Touw

Om alle opdrachten
in dit boekje te
kunnen doen, heb
je de volgende
materialen nodig.

Klei

Leeg en
schoon
drinkpak

Elektrische waxinelichtjes

Schaar

Marshmallows

Vliegenmepper of tennisracket

Je kunt de opdrachten kopiëren
als je niet in het boekje wilt
knippen of zodat iedereen op
zijn eigen blad kan werken.
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Is dit boekje in jouw (klieder)
kerk uitgedeeld? Laat dan
eens aan elkaar zien wat
je gemaakt of gedaan hebt.
Bijvoorbeeld in een groepsapp
of via facebook. Of neem jullie
mooiste creatie de volgende
keer mee.
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Baking soda

Watten
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Even voorstellen!
Doen

Simeon, op
leeftijd,

Hieronder staan de namen van
de mensen die je tegenkomt
in dit boekje. Hoe zien deze
mensen eruit denk je?

profeet

Elisabet,
tante van

Maria, wordt

Maria,

plotseling

zwanger

moeder,
houdt van
zingen

baby Jezus,
klein en
schattig

Vraag

Wie lijkt jou het
aardigst? Waarom?

Jozef,
timmerman,
verliefd op
Maria

Stel dat je zelf in
het kerstverhaal zou
meedoen, wie zou jij dan
willen zijn?

Herders, dag en
nacht in het veld
bij de schapen
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DIT HEB JE NODIG:
• Wit en blauw papier
• Schaar
• Potloden
• Lijm
• Gaatjesmaker
• Touw

voor in de kerstboom
of aan het raam

1

Neem een wit papier en een
kleiner stuk blauw papier.
Vouw het papier in de
lengte als een accordeon,
zoals op het plaatje.
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Vouw het witte papier helemaal op,
en maak in het midden een gaatje.
Klap nu het gevouwen witte en
het blauwe papier dubbel en plak de
uiteinden aan elkaar met lijm.
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Met een
beetje lijm
maak je de
baby aan
Maria vast.
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Knoop om het midden
van beide poppetjes een
touwtje. Ook door het gaatje
boven in het witte poppetje steek je
een touwtje. Maak hier een knoopje
in zodat het blijft hangen. Nu krijg
je al echte poppetjes. Met je vinger
kun je de opening bovenin rond maken
voor het hoofdje. De uiteinden trek
je een beetje uit elkaar.
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Maak nu de hoofdjes
voor Maria en Jezus.
Teken twee cirkels, zo
groot als de openingen
van de poppetjes. Maak
er ook een kleine
plakrand aan. Vouw de
plakrand dubbel en plak dit
bovenin de poppetjes.

een sta
l
bouw
Jozef moest op reis. Hij ging van
Nazaret in Galilea naar Betlehem
in Judea. Want hij kwam uit de
familie van David. En David kwam uit
Betlehem. Jozef ging samen met Maria
naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan
trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en
Maria in Betlehem waren, werd het kind
geboren. Maria wikkelde het in een doek,
en legde het in een voerbak voor dieren.
Want er was nergens plaats om
te slapen.
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Maak je eigen kerststalletje.
Dat kan een stalletje van papier
zijn, je kunt het timmeren met hout,
of je bouwt een stal van Lego.
Hier zie je nog een paar
voorbeelden:

met klei en takj

Mak

os

en

es

Lucas 2

Vraag

16

do

De engel had tegen
Maria gezegd dat ze een
koningskind zou krijgen.
Van een koning zou je
verwachten dat hij in
een paleis geboren wordt,
of minstens in een mooi
hotel. Maar baby Jezus
wordt geboren in een
stal. Hoe was dat voor
Maria denk je?

In de stal kun je
een kribbe zetten voor
baby Jezus. Bijvoorbeeld
van ijsstokjes:
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Op de volgende
pagina’s vind je
de poppetjes voor
in de kerststal:

Spel 3

Spel 1

Doen
1m
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n
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Schaapherders

Kerstballen

VOORBEREIDING: Teken schapen op
ballonnen. Maak in een grote ruimte (zoals
de woonkamer) aan twee kanten met tape
een vak op de grond. Deze vakken worden de
schapenstallen. Voor ieder team heb je een
(of meer) vliegenmepper(s) of tennisracket(s)
nodig.

VOORBEREIDING: Neem twee lege tissueboxen (of twee
doosjes). Knip in het midden van de doos aan één kant
een gat. Stop de doosjes vol met pingpongballen of plastic
kerstballetjes. Maak aan de andere zijkant een touw door
de doos heen.

SPEL: De teams gebruiken een (of meerdere)
racket(s) om de ballonschaapjes in hun stal te
krijgen. Het team dat als eerste alle schaapjes
in de stal heeft, wint.

SPEL: Uit beide teams bindt een speler de doos om zijn
middel. Wie als eerste de balletjes (of na 1 minuut de
meeste) uit de doos heeft geschud, wint.

Spel 4

Sneeuwballengevecht
Voor deze
spelletjes heb je twee
teams en een scheidsrechter
nodig. De teams kunnen ook uit één
persoon bestaan. De scheidsrechter
houdt met een stopwatch de tijd bij.
Voor ieder spel is er 1 minuut de tijd.
Als de minuut is afgelopen, bepaalt
de scheidsrechter wie het spel heeft
gewonnen.

Kerststal

Spel 2

VOORBEREIDING: Leg ongekookte
spaghetti en marshmallows op tafel voor
beide teams.
SPEL: Beide teams bouwen een kerststal van
marshmallows en spaghetti. Het team dat na
1 minuut het hoogste bouwwerk heeft, wint.
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VOORBEREIDING: Maak kleine bolletjes van witte
watten. Maak met tape op tafel of op de grond twee lijnen
tegenover elkaar, met een halve meter of meer ruimte
ertussen. De bolletjes worden in het midden tussen de
lijnen gelegd.
SPEL: Van beide teams probeert een speler de
wattenbolletjes met een rietje over de lijn van de ander te
blazen. Het team dat na 1 minuut de meeste (of als eerste
alle) bolletjes over de lijn heeft geblazen, wint.
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Spel 5

Kerstkoekjes
VOORBEREIDING:
Voor elke speler een
kerstkoekje.
SPEL: Elke speler legt
het koekje op zijn
voorhoofd en probeert
het koekje in de mond
te krijgen zonder de
handen te gebruiken.
Als het koekje valt,
moet deze weer naar
het voorhoofd. Het
team bij wie dit als
eerste (of meeste) lukt,
wint.
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Een sterrenslin
ger
Ma van klei
k
INGREDIËNTEN:
• 180 gram baking soda
• 30 gram maizena
• 180 ml water

1. Mix de baking soda,
de maizena en het
water in een pannetje.

2. Zet het pannetje
op hoog vuur en blijf
ondertussen roeren.
Als het begint te
koken, zet je het vuur
laag. Blijf roeren tot
het mengsel dikker
wordt. Is het dik en
kleverig, haal dan de
pan van het vuur.
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DIT HEB JE NODIG:
• kom
• lepel
• pannetje
• deegroller
• bakpapier
• stervorm
• dun ijzerdraad

3. Schep het mengsel
in een kom waarin
je het even laat
afkoelen. Dit wordt
je klei. Als de klei nog
plakkerig aanvoelt,
voeg dan een beetje
baking soda toe.

10cm
4. Leg bakpapier op
een platte ondergrond
en strooi hier wat
baking soda over. Leg
hierop een bolletje
van je zelfgemaakte
klei. Rol plat met de
deegroller tot een
plak van ongeveer een
halve centimeter dik.

0,5cm

5. Steek hierna je
sterretjes uit met
de stervorm. Leg de
sterretjes op een
bakpapier met een
laagje baking soda.
De baking soda op het
bakpapier is belangrijk
tegen het breken van
de sterretjes als ze
drogen. De sterretjes
horen makkelijk uit
het steekvormpje te
komen. Als ze blijven
plakken, voeg dan nog
een beetje baking soda
toe aan de klei.

6. Bak de sterretjes
twee uur lang op 170
graden in de oven.
Let op dat ze niet
verbranden. Je kunt
ze ook een dag en
een nacht aan de
lucht laten drogen
(halverwege keren).
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7. Als de sterretjes
hard zijn geworden,
kun je de slinger
maken. Wikkel het
dunne ijzerdraad om
de sterretjes. Laat
steeds 10 centimeter
tussen de sterretjes
zodat er een mooie
slinger ontstaat.
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Om over
na te denken:

Maak het een beetje donker
in de kamer. Steek een kaars

verhaal ook teruglezen

Bijbel:

aan. De kaars is het symbool
dat God bij ons is.
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Kunnen jullie bij

door alle teksten die in dit

kaarslicht het

kerstverhaal nog lezen? Je kunt het in

een bijbel lezen in het boek Lucas
vanaf hoofdstuk 1, vers 26 tot

k 2, vers 35. Heb je geen
hoofdstu
bijbel bij de hand? Dan kun je het

In het kerstverhaal lees je dat mensen drie keer
iets zeggen tegen Maria over haar kind: tante Elisabet,
de herders en Simeon vertellen allemaal iets over baby
Jezus. Ze zeggen iets wat ze eigenlijk nog niet konden weten. Ze
hoorden dat van een engel of van de Heilige Geest. Maria onthoudt
deze woorden goed en blijft erover nadenken.
Wat vind jij het meest bijzondere dat de engelen of de mensen
zeggen over baby Jezus?

n ster staan achter
boekje in ee

elkaar te lezen.

?
??

Vragen

Muziek:
• L
 uister jullie favoriete kerstlied. Waar
gaat het over?

wist jij nog niet
? Wat
uit het kerstverhaal?

• M
 uziektip: luister ‘Eeuwig licht’ van
Trinity. Zoek maar op YouTube.

? Wat vind je mooi?
dat je
? Isnieterzoookmooiietsvindt
in

• M
 uziektip: luister (nog eens) het
Magnificat van Maria, zie pagina [..]
van dit boekje.

het kerstverhaal?

• O
 f maak zelf samen muziek en speel
jullie favoriete kerstliedjes.

32

33

Ken je kliederkerk nog niet? Zoek er eens
een op in jouw buurt. Je bent welkom!

Dit boekje is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland.
Idee en tekst: Krista Creaties
Vormgeving: Studio TinekeWerkt
De bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.
© Nederlands Bijbelgenootschap 2014

