Allerheiligen, Allerzielen
kopieerblad

Het gespiegelde kerkhof
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zoek de tien verschillen.
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Kerst
voor de lkr.

Het mooiste kerstcadeau
Verhaal achter de Candy cane.
Lang geleden heeft een snoepmaker dit snoepje bedacht om bij Kerst het goede nieuws van Jezus te
vertellen.
De vorm is de vorm van een J. Dat is de eerste letter van Jezus.
Oorspronkelijk was de Candy cane wit. Net zo wit en zonder zonden als
Jezus op aarde was. Jezus was een perfect mens zonder fouten. Hij loog
niet, Hij stal niet, Hij dacht niet slecht over anderen,… (2 cor 5 vers 21)
Jezus is als een rots waar je op kan bouwen/vertrouwen. Het snoepje is
ook zo hard als een rots. (1 cor 10 vers 4) Maar Hij kwam naar de aarde
om zijn leven te geven: in de communie/het avondmaal denken we eraan
dat Zijn lichaam gebroken werd. Als je er hard op bijt (pas op voor je
tanden!) breekt het snoepje. Je kunt het niet helemaal in je mond steken.

Als je de Candy Cane omdraait krijg je een herdersstaf. Een Herder zorgt
ervoor dat de schapen bij elkaar blijven op het land. Je hebt de herders
die bij het kindje Jezus op bezoek gingen, maar Jezus wordt ook de
Goede Herder genoemd. De Herder zorgt ervoor dat geen schaapje
verloren gaat. Zo is Jezus ook voor ons. Hij zorgt ervoor dat niet 1 van ons
verloren zal gaan als wij In hem geloven. (1 Petrus 5 vers 4)

Want Jezus stierf aan het kruis alsof Hij een misdadiger was. Maar zo
nam hij de straf op zich die wij verdienen voor alle slechte gedachten en
daden. Dit zijn de rode strepen op het snoepje. Het bloed dat vloeide
door Jezus te laten kruisigen. Het bloed dat vloeide en zo onze zonden
van ons afwaste.
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Als je goed kijkt zie je drie strepen op de Candy cane die herinneren ons
eraan dat God, Jezus (zijn zoon) en de Heilige geest één zijn maar ze
verwijzen ook naar de drie dagen: Jezus werd begraven in een graf en
stond op na drie dagen.

Zo is Hij naar de Hemel gegaan en geeft ons

het mooiste kerstcadeau:

het eeuwige leven. (Efeze 1 vers 7)
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Kerst
kopieerblad

Het mooiste kerstcadeau
Noem op

Beeld uit

Teken

Zing

"
Hoeveel kaarsen staan er op een
adventskrans?

Noem 15 dingen die te maken hebben
met Kerstmis?

Herders tellen elke ochtend en avond
hun schapen. Hoe snel kan jij van 30
naar 0 aftellen?

Noem 5 woorden die rijmen op stal.

Ken je 5 figuren uit het Kerstverhaal?

Het was een prachtige ster die boven
de stal van Jezus blonk.
Kan jij nog 4 woorden noemen waar
het woord STER in voorkomt??

Hoeveel wijzen werd de weg naar
Jezus gewezen?

Maak een woord dat eindigt op de
letter S. En natuurlijk moet het met
Kerst te maken hebben!

Jezus werd in de nacht geboren. Hoe
laat weten we niet. Doe jij nu eens je
ogen toe en raad zo precies mogelijk
hoe laat het nu is.

Jezus kreeg cadeautjes van wijze
mannen bij zijn geboorte.
Weet je ook wat Hij kreeg?

Met God kan je praten door
te bidden. Met mensen kan
je praten door te telefoneren.
Tel alle cijfers van het telefoon
nummer van je leraar samen.

Jezus is de zoon van Maria. Dat
weten we. Maar Maria’s moeder is
de zus van de moeder van Elisabeth.
Wat is Maria dan van Elisabeth?

Kerst is fijn. Trek een zo grappig
mogelijk gezicht en laat iemand
lachen.

Doe gewoon even de ezel na.
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Kerst
kopieerblad

Het mooiste kerstcadeau (vervolg)
"
Beeld de zwangere Maria uit.
Wie lacht moet met je meedoen.

Doe alsof je een televisiepresentator
bent. Je kondigt even heel enthou
siast het Kerstgebeuren aan. Vergeet
niet te vertellen over WIE kerst gaat,
WAT er gebeurt en WAAR allemaal.

De herders werden verblind door het
licht van de engelen. Jij wordt nu
geblinddoekt en moet raden wie er
voor je staat.

De herders waren geschrokken,
Maria was blij en Jezus huilde als een
baby. Kan jij nu snel achter elkaar
deze gevoelens uitbeelden?

Schrijf met je vinger in de lucht een
woord en de anderen moeten het
raden. Natuurlijk moet het te maken
hebben met Kerst.

Schrijf op het bord van rechts naar
links volgende zin (zorg wel dat hij
dus goed leesbaar is. Dus je begint
bij de laatste letter):
”Jozef en Maria gingen op pad.”

Het was nacht en de schaapjes lagen
in de wei. Nu wordt jij geblinddoekt
en mag je op het bord een schaapje
tekenen.

Teken iets rond Kerstmis op het bord
en laat anderen zo snel mogelijk
raden wat je tekent.

Schrijf zo sierlijk als je kan op het
bord. Je schrijft op over wie Kerstfeest
eigenlijk gaat.

Schrijf op het bord met je linkse hand
(als je rechthandig bent) volgende
zin:
“De drie wijzen volgden de ster”

De engelen zongen zo mooi toen
Jezus geboren werd.
Zing een kerstliedje.

Vertel 3 minuten lang over Kerst.
Je mag niet stilvallen!!!

Over Kerst zijn al heel wat teksten
en liedjes geschreven. Nu is het jouw
beurt. Vertel ons een gedicht van 4
zinnen.

Toen Maria de cadeautjes voor Jezus
zag zal ze wel vol bewondering
“oooh” hebben gezegd. Jij mag nu zo
lang mogelijk in één adem “ooooh”
zeggen
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Driekoningen
kopieerblad

Jozef de timmerman: Koningskroon

checklist

Wow, ik lijk wel een echte koning!

kleur

knip uit

Wil jij ook zo’n kroon?

r 2 kopies (zie pagina 59)
op geel papier
r kleurtjes, verf, ....
r schaar
r lijm
r crêpepaier van 20 cm breed
r nietmachine

Lijm de stukken aaneen
en neem je maat
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knip het overschot af
als het te veel is

neem nog eens de juiste
maat en niet vast met
de puntjes naar buiten

crêpepapier naar
binnen draaien
en vastnieten

knip een even
lange strook
crêpepapier van
20 cm breed

en lijm die vast

lijm of niet de strookjes
in het midden aan elkaar
Feestbeestje!
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Driekoningen
kopieerblad
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Jozef de timmerman: Koningskroon
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Vasten
kopieerblad

Woordzoeker ‘Vastenmenu’
Vul de ontbrekende letters in. Gebruik de code hieronder.

3=S

4=T

____
5

2=A

____
3

___
5

____
4

1= V

____
2

____
2

___ ___ ___ ___
1 2 3 4

______
2 2

___
5

___
5

____
6

6=N

____
4

___ ___
5 6

__________________
1 2 3 4 5 6

___
2
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5=E

_ _ _ __
2 4 5 45

___ ___
5 6

_ ___
2 356
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Pasen
kopieerblad

Interview met een ezel
Lees hardop als een dialoog. Probeer het gedicht te rappen.
Wie weet kun je het zingen? Verzin zelf een melodie.
Misschien kun je het naar voor brengen tijdens de paasviering.
Ezeltje lief, mag ik je wat vragen?
Wat moet jij van de mensen zoal dragen?
Dat zijn stenen, timmerhout en zand
Soms zelfs naar een heel ver land.
Ezeltje lief, mag ik je wat vragen?
Wat mocht jij voor een timmerman eens dragen?
Dat was Maria ze moest bevallen
in de herberg was geen plaats, we moesten naar de stallen.
Ezeltje lief, ik las het in een boek.
Je kreeg toen wel vreemde mensen op bezoek?
Ja die baby, bleek een echte held
er kwamen drie koningen en herders uit het veld
Ezeltje lief, is ‘t echt waar?
Toen Jezus naar de hoofdstad kwam, was jij daar?
Kon je Hem zien, boven de hoofden?
ik die Hem droeg en de mensen die Hem loofden
Ezeltje lief, weet je die koning,
kwam daar niet voor zijn kroning
Hij sprak alleen over het Rijk Gods
maar boze mensen bedachten iets rots
Ezeltje lief, ze wilden Jezus dood
de een zijn sterven is de ander zijn brood
het is heel erg ze sloegen hem vol wonden
zo is hij gestorven voor onze zonden
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Ezeltje lief, was jij daar toen Hij dood ging
toen Hij tussen twee boeven aan een kruis hing...
ja ze hebben hem aan het kruis geslagen
Ik wou ze wegstampen, ik kon het niet verdragen
Ezeltje lief, maar weet je daar al van
Het was voorspeld, zo was Gods plan.
	Ze zeiden: Hij is door deze hel gehaald
En heeft zo alle schuld betaald
Ezeltje lief, dat staat wel zo beschreven
Maar is dat niet te simpel: begin maar een nieuw leven?
Wat wou je dan, dat het moeilijk was?
Dat Jezus alleen houdt van de hoogste klas?
Ezeltje lief, je hebt gelijk
Als ‘t ingewikkeld was, dan was ‘t niet eerlijk
God houdt van alle mensen, kun je nagaan!
als zelfs een ezel als ik het kan verstaan….
Immanuel Boie
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