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THeMA: edUCATIeF KerSTSPeL

• VoorBereIdING
De gebeurteniskaarten inkleuren en uitsnijden en de speelfi guren uit 
papier of hout maken, bijv. engel, Maria, Jozef.
• dIT HeB Je NodIG: 1 speelfi guur per speler, 1 dobbelsteen, 
gebeurteniskaarten.
• Zo GAAT HeT:
Begin bij het veld Nazareth en gooi om de beurt met de dobbelsteen. Trek een gebeurteniskaart 
als je op een grijs veld komt. Als je het antwoord op de vraag weet, ga je drie stappen naar voren. 
Weet je het antwoord niet, sla dan een beurt over. Wie het eerst bij de kribbe is, heeft
gewonnen.

Nazareth

Bethlehem
Sla 1 beurt 

over
De ezel 

bokt! ga 1 
stap terug! 

Maria is 
moe. Sla 
1 buurt 

over

De ezel is 
hongerig! 5

 stappen naar 
voren
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Gebeurteniskaarten bij het kerstspel:

1. Maria en Jozef waren
   a) getrouwd
   b) verloofd

3. Jozef was van beroep
   a) schoenmaker
   b) timmerman
   c) smid

2. Maria hoorde van 
   a) haar arts
   b) een engel
   c) Jozef
dat ze zwanger was.

4. Maria´s nicht heet
   a) Johanna
   b) Elisabeth
   c) Sarah

5. In de stal waren naast een 
ezel ook een
   a) schaap
   b) os
   c) konijn

7. Jezus werd op 
   a) 24 december
   b) 25 december
   c) 26 december
in de nacht geboren.

6. Na de geboorte kwamen
   a) herders uit het veld
   b) mensen uit de stad
om Jezus te zien.

8.  Maria bracht haar kind 
   a) in een herberg
   b) in een stal 
ter wereld.

9. De herders uit het veld hoor-
den van 
   a) engelen
   b) waarzeggers 
de blijde boodschap.

10. Maria en Jozef reisden naar 
Bethlehem 
   a) om een arts te bezoeken
   b) zich te laten in schrijven
       vanwege een volkstelling.

• Voor de GeVorderde:
Wil je het spel vaker spelen? Dan is het slim om het
speelveld en de gebeurtenis kaarten te plastificeren. 
(met bijv. een plastificeermachine).

Om het spannend te houden kan je zelf ook nieuwe 
spelregels en gebeurteniskaarten bedenken!

Zo zag Bethlehem er in 1894 uit.


