KERSTMIS ANNO CORONA

Wie doet in het verhaal allemaal mee?
Dat zijn Maria en Jozef, Jezus, en hun volk (de Joden). De Engel Gabriël, nog meer Engelen, God.
De drie wijzen, de Romeinse keizer Augustus, de koning van de joden (Herodes de grote), herders met schapen.
Hoe werkt het?
Speel met je gezin, misschien wel met Kerstavond of Kerstdag wanneer je samen aan tafel zit? Duid eerst een
quizmaster aan. Deze persoon doet ook mee, en leest de vragen voor.
Het is een quiz met meerkeuzevragen (3 mogelijkheden, gekoppeld aan de kleuren rood, geel of groen).
Neem per speler een pionnetje of ander voorwerp in deze 3 kleuren en laat na elke vraag zien welke kleur, welk
antwoord je kiest. Er is telkens maar 1 juist antwoord. Er zijn ook bij iedere vraag letters te verdienen. Vul de
letters in in de genummerde vakken. Samen vormen ze een Latijnse spreuk die met Jezus te maken heeft. Je
kan het via internet eenvoudig vertalen naar het Nederlands om te weten wat ze betekent.
De juiste antwoorden vind je helemaal achteraan dit document. Maar niet spieken he, God ziet alles!

Speler 1 (naam) : …………………………………………………………………………………………………………….

1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 ,
17 18
19 20 21 22

Speler 2 (naam) : …………………………………………………………………………………………………………….

1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 ,
17 18
19 20 21 22

Speler 3 (naam) : …………………………………………………………………………………………………………….

1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 ,
17 18
19 20 21 22

Speler 4 (naam) : …………………………………………………………………………………………………………….

1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 ,
17 18
19 20 21 22

Speler 5 (naam) : …………………………………………………………………………………………………………….

1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 ,
17 18
19 20 21 22

Begin
Vraag 1
1 - Net zoals wij Nieuwjaar vieren, of zoals een sportseizoen begint en eindigt, zo is er ook een speciale dag
waarop het ‘kerkelijk jaar’ begint. Wat is voor de Kerk ‘nieuwjaarsdag’?
GROEN = Eerste advent
GEEL = Kerstmis
ROOD = Driekoningen
Neem de vierde letter van het eerste woord van het juiste antwoord en vul dit in op plaats 4.
De zwangerschap van Maria
Vraag 2
Tijdens de Advent kijken Christenen uit naar de geboorte van Jezus.
We tellen symbolisch af door elke week een kaars aan te steken aan de adventskrans.
Ook Maria en Jozef keken erg uit naar de geboorte van hun kind, net zoals jullie ouders zich verheugden op
jullie geboorte. Misschien heb je thuis nog wel een fotoboek of wat filmpjes uit die periode.
Wie weet hebben je ouders dat ook, en is er ook nog wat materiaal uit de babytijd van je grootouders?
Misschien wel plezierig om ze nog eens boven te halen? De quiz loopt immers niet weg…
Bij Maria was het geen dokter die vertelde dat ze een kindje verwachtte, maar de Engel Gabriël.
Met welke woorden begroette de Engel Maria?
GROEN = Hij zei met blijdschap: Wees gegroet Maria, ik heb nogal eens nieuws voor u
GEEL = Hij wou grappig zijn en zei: Maria, ik heb nieuws voor u waaraan ge u niet ‘verwacht’
ROOD = Hij was zeer plechtig en zei: Wees gegroet gij begenadigde, de Heer is met u
Neem de eerste letter van het voorlaatste woord van het juiste antwoord, en vul deze in op plaats 6.
Vraag 3
Jozef was eerst niet zo blij met de zwangerschap van Maria en was van plan haar stilletjes te verlaten.
Waarom?
GROEN = Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen. Ze waren immers nog niet getrouwd en in de joodse
samenleving was het een grote schande om dan al kinderen te krijgen.
GEEL = Jozef was verliefd geworden op een andere vrouw.
ROOD = Jozef en Maria hadden in die periode veel ruzie en Jozef was dat beu.
Neem de laatste letter van het derde woord van het juiste antwoord, en vul deze in op plaats 12.

Vraag 4
En er was nog iets … de Romeinse keizer Augustus maakte het allemaal nog een heel stuk moeilijker voor Jozef
en Maria. Kort voor de geboorte van Jezus besliste de keizer namelijk iets bijzonders. Wat was dat?
GROEN = De Romeinen waren altijd in oorlog tegen vreemde volkeren en daarvoor hadden ze soldaten nodig.
Jozef werd opgeroepen door het leger om ten strijde te trekken en moest Maria dus achterlaten.
GEEL = Het hele Romeinse Rijk moest worden ingeschreven, dat wil zeggen men ‘telde’ het volk op ieders
geboorteplaats. Zo had men overzicht en waren de Romeinen ook zeker dat ze alle belastingen binnenhaalden.
Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria moesten dus helemaal naar de geboortestreek van Jozef reizen. En
toen waren er nog geen auto’s of openbaar vervoer. Geen telefoon, geen reisbureaus, geen online boekingen.
ROOD = Alle joodse kinderen moesten zich bekeren tot de Romeinse goden. Wie moesten Jozef en Maria nu
tevreden stellen, God of de keizer?
Neem de tweede letter van het eerste woord van het juiste antwoord, en vul deze in op plaats 11 en 17.
De geboorte van Jezus
Vraag 5
Als je de quiz alleen zou spelen: verbind op de juiste manier.
Speel je met meerdere personen, dan vraagt de quizmaster waar Jezus geboren is en leest de 3 mogelijke
antwoorden voor.
(GROEN)Nazareth
(GEEL)Jeruzalem
(ROOD)Bethlehem

o
o
o

o
o
o

Hier is Jezus geboren
Vooral hier heeft Jezus veel gepredikt
Hier is Jezus gekruisigd en verrezen

Neem de derde letter van de plaats waar Jezus geboren is en vul deze in op plaats 14, 18 en 21.
Vraag 6
Zoals de profeten uit het Oude Testament hadden voorspeld, is met de geboorte van Jezus, God in ons midden
gekomen, als Zijn Zoon, onze heiland, onze verlosser. Daarom werd er toen door iemand zeer mooi, zeer
toepasselijk en vol blijdschap geroepen ‘Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde’. Ook nu nog, in de
eucharistieviering, bidden of zingen wij dit oude loflied. Maar wiens woorden zijn dit?
GROEN = Herodes de Grote, koning van de Joden, toen de wijzen hem vertelden dat Jezus was geboren
GEEL = De Engelen, bij de geboorte van Jezus
ROOD = De herders, toen ze bij de kribbe aankwamen
Neem de derde letter van het onderstreepte woord van het juiste antwoord en vul deze in op plaats 2.
Vraag 7
Waarom legde Maria het kindje Jezus in een kribbe (een voederbak waar dieren in de winter hooi uit aten)?
GROEN = Dat deed men toen altijd, een wiegje of een kinderbed waren nog niet uitgevonden
GEEL = Er waren geen slaapplaatsen meer vrij in de plaatselijke herberg, dus hadden Jozef en Maria de keuze:
in de stal slapen bij het vee of buiten, waar er wilde dieren en bandieten rondliepen.
ROOD = In de kribbe is warmer dan ernaast
Neem de eerste letter van het eerste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 1

De herders bezoeken Jezus in de kribbe
Vraag 8
Hoe wisten de herders in het veld dat de langverwachte Messias was geboren?
GROEN = Ze hoorden een baby schreeuwen toen ze hun schapen aan het hoeden waren.
GEEL = een Engel had hun dit verteld.
ROOD = Ze waren al overal gaan kijken behalve daar.
Neem de eerste letter van het laatste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 7, 10 en 19.
Vraag 9
Wat deden de herders toen de Engelen hun dit nieuws hadden bericht?
GROEN = Ze gingen naar Bethlehem en vonden Maria, Jozef en het Kind
GEEL = Ze bleven gewoon hun schapen hoeden
ROOD = Ze gingen het nieuws overal rondbazuinen
Neem de tweede letter van het laatste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 8, 13 en 20

De drie wijzen zoeken Jezus
Vraag 10
Ook koning Herodes stuurde wat volk op pad, namelijk de ‘drie wijzen’ ook wel gekend als de ‘drie koningen’.
Zij moesten in opdracht van de koning de pasgeboren Jezus zoeken en dan terugkeren om Herodes op de
hoogte te brengen. Waarom?
GROEN = Om Jezus hulde te brengen.
GEEL = Herodes was verschrikkelijk nieuwsgierig en stak werkelijk overal zijn neus tussen.
ROOD = Herodes had slechte bedoelingen met Jezus omdat men Jezus de koning van de Joden noemde.
Herodes was de koning. En er kan er maar één de koning zijn he…
Neem de vierde letter van het vierde woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 3.

Vraag 11
In een droom verscheen God aan de wijzen. Hij zei hen om niet naar Herodes terug te keren, wat ze dan ook
niet deden. Ze keerden terug langs een andere weg, naar hun eigen land.
Toen ze vertrokken waren, kreeg Jozef ook een droom. Bij Jozef was het de Engel Gabriël, die hem een
boodschap bracht. Welke boodschap was dat?
GROEN = Proficiat met het Kind, God zag dat het goed was.
GEEL = God vraagt dat jullie het Kind godsdienstig opvoeden. Begin al maar met Hem te laten dopen.
ROOD = Sta op, neem het Kind en Zijn Moeder, en vlucht naar Egypte
Neem de eerste letter van het eerste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 16.

Hoe het daarna verder ging
Vraag 12
Wat deed Koning Herodes toen hij merkte dat hij door de wijzen was misleid?
GROEN = Gruwelijk! Hij liet in Bethlehem en omstreken alle jongetjes doden die < 2 jaar oud waren
GEEL = Hij liet uit wraak de drie wijzen opsporen en doden
ROOD = Hij werd zo boos dat hij een hartaanval kreeg en stierf.
Neem de derde letter van het eerste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 5
Vraag 13
Hoe lang bleven Maria, Jozef en het Kind in Egypte?
GROEN = tot aan de dood van Herodes
GEEL = Tot Jozef zijn vakantiegeld en geboortepremie op waren
ROOD = Tot de farao hun verplichtte om terug te keren
Neem de eerste letter van het tweede woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 15 en 22

Het einde van de Kerstcyclus
Vraag 14
Hoe wordt het feest ‘de opdracht van Jezus’, 40 dagen na zijn geboorte, in de RKK genoemd?
GROEN = Offerfeest
GEEL = OLH Hemelvaart
ROOD = Maria Lichtmis (dit is het feest van de ontmoeting met de Heer. Jezus wordt naar de tempel van Jeruzalem gebracht en
opgedragen aan God. Het was destijds voor de joden ook een zuiveringsritueel voor de moeder. In onze huidige Kerk symboliseren wij de
intrede van Jezus in de tempel door middel van een kaarsenprocessie, als het Licht dat voor alle volkeren straalt. Chef-kok van het
huishouden, opgelet! De traditie in onze samenleving is dat er dan pannenkoeken worden gegeten
is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm).

. Hierover is er een oud gezegde: ‘er

Neem de tweede letter van het eerste woord van het juiste antwoord en vul in op plaats 9

Zo, dit is het einde van de quiz rond Kerstmis, het feest waarin de Heilige Familie en vooral Jezus – zoals dat
hoort – centraal staat. Tenminste als je een christen bent!
Wij hopen bovendien dat jullie er van genoten hebben, ook iets bijgeleerd hebben, en dat we hiermee een
kleine maar mooie bijdrage hebben geleverd aan een sfeervol Kerstgevoel.
Wij wensen jullie een zalige Kerst toe, en een sprankelend 2021!

Het catechistenteam van de pastorale eenheid Bilzen-Oost Sint-Helena

Juiste antwoorden: GROEN:1, 3, 9, 12, 13 // GEEL:4, 6, 7, 8 // ROOD:2, 5, 10, 11, 14 – ego sum via, veritas et vita

