Van Nazareth naar Bethlehem
Samen Kerst beleven jdens een gezellig en soms hilarisch spel
Een gezellig familiespel

De reis winnen

In dit spel, dat je gemakkelijk met een grotere groep kunt
spelen, gaan gezelligheid en het beleven van alle gebeurtenissen rondom Jezus’ geboorte hand in hand. Door de
opzet van het spel is het goed bruikbaar binnen familie–
of vriendenkring, waarbij volwassenen en kinderen
samen in een team spelen.

Het spel ‘Van Nazareth naar Bethlehem’ bestaat uit
zeven heel verschillende spellen. Per spel kunnen de
teams punten verdienen. Het team dat het meeste
punten verzamelt op zijn reis naar Bethlehem hee
gewonnen. Het team dat een spel wint, verdient 5
punten. Het team dat tweede wordt, verdient er twee
en het team dat derde wordt, verdient geen punt. Pas
de puntentelling aan wanneer je met meer of minder
dan drie teams speelt.

Je speelt het spel in (eerlijk verdeelde) teams met een
groo e van minimaal 3 en maximaal 7 spelers. In deze
spelbeschrijving is uitgegaan van drie teams, maar dit kun
je gemakkelijk aanpassen aan de groep waarmee jij het
spel speelt. In het spel is een spelleider nodig. Dit is degene die de spellen uitlegt, jureert en zorgt dat de spullen
klaar staan. Als je voldoende mensen hebt, is het pre g
om een assistent-spelleider te hebben.

Duur van het spel
Om het hele spel uit te spelen heb je ongeveer twee uur
nodig. Hebben jullie minder jd, dan kun je een keuze
maken uit de spellen.

Voor de allerkleinsten
Voor de allerkleinsten kan het spel soms net te lang
duren. Geen probleem als je zorgt dat je een alternaef voor hen hebt. Leg een aantal leuke kerstkleurplaten voor ze klaar. Als ze het spel even zat zijn, mogen
ze gaan kleuren. Iedere mooi gekleurde kleurplaat
levert een punt voor het team op.

Voorbereiding
Zorg dat je voordat jullie het spel gaan spelen alle
benodigdheden voor de spellen klaar hebt liggen.

Op reis….
Stel als spelleider de teams samen en leg aan de teams het doel
van het spel uit. Het is leuk om het spel in te leiden, zodat iedereen direct midden in het kerstverhaal zit. Je kunt hiervoor een
stukje uit de Na vity-story bekijken. Van 50.15– 53.19 minuten zie
je hoe Romeinse soldaten in Nazareth vertellen dat iedereen zich
moet laten inschrijven en Jozef en Maria daarom op reis gaan.
Maar je kunt natuurlijk ook zelf vertellen hoe Jozef en Maria op
reis gaan.
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Spel 1

Twee zwangerschappen in de familie

Benodigdheden: Een aantal Bijbels (of Lukas 1 een aantal keer uitgeprint), kaartjes met Bijbelgedeelten (bijlage 1), stopwatch
Vertel tegen de spelers: “De geboorte van Jezus staat niet op zichzelf. Voordat de engel Gabriël aan Maria verschijnt, verschijnt hij aan de priester Zacharias en vertelt hem dat zijn vrouw op hoge lee ijd zwanger zal worden. Nadat Gabriël bij
Maria geweest is, reist ze naar Zacharias en Elizabeth toe.”
In dit spel spelen de groepjes na elkaar. De teams mogen zelf bepalen wie er naar voren komt om de opdracht uit te voeren. Geef dit teamlid een kaartje met daarop een stukje tekst uit Lukas 1. Dit Bijbelgedeelte speelt hij, zonder geluid te
maken, uit voor zijn teamgenoten. Zijn teamgenoten moeten met behulp van Lukas 1 bepalen om welke versnummers het
gaat. Noemen ze verkeerde versnummers, dan krijgen ze 10 strafseconden. Welk groepje raadt in zo min mogelijk jd de
juiste versnummers?
In bijlage 1 vind je drie gedeelten uit Lukas 1 (Lukas 1:8-17, Lukas 1:18-25 en Lukas 1:57-66). Maar je kunt er natuurlijk ook
voor kiezen om andere bijbelgedeelten uit dit hoofdstuk te selecteren en aan de teams te geven.

Spel 2

Wij gaan op reis en nemen mee…

Benodigdheden: Bijbel, pennen en papier, stopwatch
Lees Lukas 2:1-5 voor en vertel: “Tja, op reis. Jozef en zijn zwangere Maria hadden een lange reis voor de boeg van zo’n
150 km. Wat hadden ze eigenlijk allemaal nodig voor hun reis van Nazareth naar Bethlehem en voor hun verblijf in Bethlehem?”
Laat de teams Jozef en Maria helpen door een paklijst voor hen te maken. De groepen hebben 3 minuten de jd. Welk
team maakt in die jd de meest complete paklijst?

Spel 3

Een zware tocht

Benodigdheden: stopwatch
Vertel de teams: “Hoogzwanger 150 km reizen. Het moet voor Maria een zware tocht geweest zijn. Waarschijnlijk hadden
Jozef en Maria wel een ezel bij zich. Maar als je hoogzwanger bent, is het zelfs niet gemakkelijk om lang op een ezel te
rijden. Hoe voelt het eigenlijk om op een ezel te moeten reizen en hoe is het om als ezel mensen te dragen? Dat merken
jullie in dit spel snel genoeg!”
Bedenk van te voren een (veilig!) parcours in of om het huis. Ieder team kiest een ezel uit. Deze ezel gaat zorgen dat alle
andere teamgenoten, op de rug van de ezel, zo snel mogelijk via het uitgeze e parcours op de plek van bestemming
komen. De teams spelen na elkaar. Welk team is het snelst op de plek van bestemming?
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Spel 4

Het eten raakt op

Benodigdheden: recept (bijlage 2), oven, bakplaten, bakpapier en kommen
Vertel de teams: “Help, het eten raakt op! De reis gaat veel langzamer dan Jozef en Maria van te voren hoopten. Er zit
niets anders op dan andere reizigers om eten te vragen. Natuurlijk willen ze de andere reizigers zo min mogelijk tot last
zijn en zoeken ze eten dat gemakkelijk te bereiden is. Het is dan wel geen Pesach, maar Jozef en Maria besluiten matses te
gaan maken: goedkoop, makkelijk en snel!”
Vertel de teams dat dat zij Jozef en Maria gaan helpen door in de straat ingrediënten te verzamelen en een matse te bakken. Het recept krijgen ze van jou (zie bijlage 2). Betrouwbare weegschalen hadden Jozef en Maria onderweg niet en zijn
nu dus ook niet toegestaan! Verwarm de oven voor, terwijl zij ingrediënten verzamelen. Welk team bakt in de minste jd de lekkerste matse?

Spel 5

Onderdak gezocht

Benodigdheden: bouwmateriaal (bijv. blokken, kapla, duplo, lego of verpakkingsmateriaal) óf papier, scharen en plakband,
stopwatch
Vertel de teams: “Eindelijk komen Jozef en Maria, moe van hun lange reis, aan in Bethlehem. Helaas is er in heel Bethlehem geen fatsoenlijke slaapplaats meer te vinden. Opnieuw schieten jullie hen echter te hulp.”
Geef de teams de opdracht een mooi onderkomen voor Jozef, Maria en hun baby Jezus bouwen, waarin zij zo comfortabel
mogelijk kunnen overnachten. Welk team hee in 5 minuten het mooiste onderkomen gebouwd met bouwmateriaal? Óf
welk team hee in 15 minuten met papier, plakband en schaar het mooiste onderkomen gemaakt?
Wanneer je kiest voor bouwmateriaal is het belangrijk dat ieder team met hetzelfde materiaal kan werken om aan het
einde van de 5 minuten de bouwwerken met elkaar te kunnen vergelijken.

©Luonnos, 2016

Spel 6

Een overbekend verhaal?

Benodigdheden: Kerstquizvragen (bijlage 3), antwoordkaartjes per team
Vertel de teams: “De geboorte van Jezus is misschien wel het bekendste verhaal uit de Bijbel. Maar juist het kerstverhaal is
een verhaal waar nogal eens wat bij bedacht is om het smeuïger te maken. Hoe goed kennen jullie het kerstverhaal zoals
het in de Bijbel staat? Met deze quiz vinden jullie dat uit.”
De quiz bestaat uit meerkeuzevragen. Ieder team hee dus kaartjes nodig met daarop de le ers A, B, C en D. Zorg dat de
teams, nadat zij overlegd hebben, tegelijker jd hun kaartje opsteken. Het team met de meeste goede antwoorden is winnaar van dit spel.

Spel 7

Maria’s dagboek

Benodigdheden: pen en papier
Vertel de teams: “De jonge Maria maakt in een aantal maanden heel veel mee. Wat
zou ze allemaal gedacht hebben en hoe hee ze alles beleefd? Nadat de herders langs geweest zijn en hun belevenissen
van die nacht vertelden, staat er zo tre end in de Bijbel: “Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef
erover nadenken” (Lukas 2:19, uit de NBV).”
Geef de teams de opdracht zich in Maria in te leven en een stukje van haar dagboek te schrijven. Waarover zou zij hebben
nagedacht en wat zou ze erover opgeschreven kunnen hebben? Het team met het meest realis sche dagboekstukje hee
gewonnen.
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Over Luonnos
Dit kerstspel is ontwikkeld door en eigendom van Luonnos. Luonnos wil iedereen die met kinderen en eners werkt
handva en geven om de Bijbel op een crea eve manier in te ze en en zo kinderen en eners te laten ontdekken
welke betekenis de Bijbel voor henzelf hee .
Kijk voor meer informa e op www.luonnos.nl.

De herders en de wijzen, zij stonden op en gingen naar Jezus. En daar bij die kleine Jezus ontdekten zij het mysterie
van Kerst. Zij ontmoe en Jezus de Immanuel, de God met ons. Deze ontmoe ng wens ik jou en jouw geliefden (en in
het bijzonder de kinderen en eners die meedoen!) deze Kerst ook toe. Wie weet kan dit spel hier een klein beetje
bij helpen.

Dit spel is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Luonnos nodig.

Bijlage 1 Bijbelgedeelten bij spel 1 - twee zwangerschappen in de familie

Team 1 Lukas 1:18-25
Zacharias zei tegen de engel: ‘Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud, en mijn vrouw ook.’ Toen zei de engel: ‘Ik ben de
engel Gabriël. Ik ben al jd dicht bij God. En nu hee God mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. Maar jij geloo niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat het gaat gebeuren.’
Buiten stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vonden dat hij heel lang in de tempel bleef. Eindelijk kwam Zacharias naar buiten. Maar hij kon niet meer praten. Hij kon alleen maar gebaren maken met zijn handen. Toen begrepen
de mensen dat hij in de tempel iets bijzonders meegemaakt had.
Toen Zacharias klaar was met zijn werk in de tempel, ging hij naar huis. Kort daarna werd Elisabet zwanger. Vijf maanden
lang bleef ze binnen. Ze zei: ‘De mensen vonden mij niets waard omdat ik geen kinderen kon krijgen. Maar de Heer hee
ervoor gezorgd dat ik zwanger geworden ben. De Heer is goed voor mij!’

Team 2

Lukas 1:8-17

Op een keer was de priestergroep van Zacharias aan de beurt om in de tempel te werken. De priesters gingen met elkaar
loten om te bepalen wie het o er moest brengen. Zo deden ze dat al jd. Het lot wees Zacharias aan, en hij ging de heilige zaal van de tempel binnen. Terwijl Zacharias het o er bracht, stonden er buiten veel mensen te bidden.
Opeens zag Zacharias een engel van de Heer. De engel stond aan de rechterkant van het altaar. Zacharias schrok en
werd bang. Maar de engel zei: ‘Je hoe niet bang te zijn, Zacharias. God hee naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabet
zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zult blij en gelukkig zijn, en zijn geboorte zal veel mensen blij
maken. Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn. Daarom zal hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn geboorte zal de heilige Geest in hem zijn. Johannes zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer gaan gehoorzamen. En
hij zal in alles wat hij doet en zegt, lijken op de profeet Elia. Johannes zal komen voordat de Heer komt. Hij zal zorgen dat
ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk
van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer.’

Team 3

Lukas 1:57-66

Toen kwam het moment dat Elisabets kind geboren werd. Ze kreeg een zoon. Haar buren en familie hoorden het nieuws.
Ze waren blij en zeiden tegen elkaar: ‘Wat is God goed geweest voor Elisabet!’ Een week later werd het kind besneden.
De mensen die erbij waren, wilden hem Zacharias noemen. Want dat was de naam van zijn vader. Maar Elisabet zei:
‘Nee, hij moet Johannes heten.’ De mensen zeiden: ‘Johannes? Maar zo heet niemand in jullie familie!’ Met gebaren
vroegen ze aan Zacharias hoe hij het kind wilde noemen. Toen pakte Zacharias een schrij ordje en schreef daarop: ‘Het
kind heet Johannes.’ Iedereen was verbaasd. Meteen daarna kon Zacharias weer praten, en hij dankte God.
Alle mensen die in de buurt woonden, waren diep onder de indruk. En in heel het bergland van Judea vertelden de mensen elkaar wat er gebeurd was. De mensen dachten: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want het was duidelijk dat
God een bijzonder plan met hem had.

Deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014

Bijlage 2 Recept en opdracht bij spel 4 - Het eten raakt op!

Recept matses
Vraag in de straat bij de bewoners om 125 gram bloem/tarwemeel.
Doe de bloem of het tarwemeel in een kom en voeg hier 50 ml water aan toe.
Aangezien Jozef en Maria ook niet beschikten over een betrouwbare weegschaal of maatbeker zijn
deze nu ook niet toegestaan!

Kneed het geheel tot een deeg. Maak van het deeg matses. Dit zijn ronde of vierkante pla e schijven. Prik er enkele gaatjes in om opbollen te voorkomen.

Bak de matzes op een bakplaat in een voorverwarmde oven gedurende 10 minuten.
Welk groepje hee het snelst zijn matses gebakken en zijn ook het lekkerst?
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Bijlage 3

Kerstquiz bij spel 6 - Een overbekend verhaal?

1.

Hoe hee e de engel die Maria vertelde dat ze
zwanger was?
A. Gabriël
B. Michaël
C. Rafaël
D. Nathanaël

2.

Hoe begroet Elisabeth Maria wanneer Maria haar
jdens haar zwangerschap begroet?
A.
De meest gezegende ben je van alle vrouwen.
B.
De engel hee mij het goede nieuws verteld.
C.
Prijs de Heer om wat Hij jou hee gegeven.
D.
God is groot, prijs Zijn Naam!
Hoe lang verbleef Maria volgens de Bijbel bij haar
nicht Elisabeth?
A.
Vier maanden
B.
Drie weken
C.
Vier weken
D.
Drie maanden

3.

4.

7.

Wat zongen de engelen voor de herders?
A.
Heilig, heilig, heilig
B.
Eer aan God in de hoogste hemel
C.
Er is een kindeke geboren op aard
D.
Gloria in excelsis Deo

8.

Wat gaven de wijzen Jezus cadeau?
A.
Geld
B.
Kleding
C.
Goud, wierook en mirre
D.
Dat is niet bekend

9.

Hoe heten de wijzen/magiërs volgens Ma heüs 2?
A.
Caspar, Melchior en Balthasar
B.
Petrus, Jacobus en Johannes
C.
De namen van de wijzen worden niet genoemd
D.
Zacharias, Melchior en Balthasar

10.

Jezus moest als baby al op de vlucht. Waar vluch e
de familie naartoe?
A.
Italië
B.
Libanon
C.
Egypte
D.
Jordanië

11.

Wat betekent de naam Jezus?
A.
Redder
B.
Vredevorst
C.
Koning
D.
Vriend

12.

Van welke vrouw stamt Jezus niet af?
A.
Ester
B.
Thamar
C.
Ruth
D.
Batseba

Welke keizer gaf opdracht tot een volkstelling?
A.
Alexander
B.
Augustus
C.
Julius Caesar
D.
Karel de Grote

5.

Waar werd Jezus na Zijn geboorte neergelegd?
A.
In het stro
B.
In een bed
C.
In een voerbak
D.
In een wieg

6.

Wie vertelden de herders over de geboorte van
Jezus?
A.
De wijzen
B.
Enkele familieleden van Jozef en Maria
C.
Andere herders
D.
De engelen
Antwoorden

1.
2.

A
A

3.
4.

D
B

5.
6.

C
D

7.
8.

B
C

9.
10.

C
C

11.
12.

A
A

De vragen van deze kerstquiz zijn met toestemming van de organisa es achter ‘Waarom Kerst?’ overgenomen uit het
‘Waarom Kerst? Spellenpakket’ dat zij in 2015 op de markt brachten.

