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Lekker lezen!

Proefjes
Zoekopdrachten

Zing je 
mee?

Teken 
zelf! 

Weetjes 

Kerstquiz

Voorwoord
Vind jij december ook zo’n leuke maand? Er zijn veel leuke feesten 

die je viert met familie of vrienden. Huizen en straten zien er 

gezellig uit met lichtjes en versiering, er wordt  

vaak lekker gegeten, en… vergeet de kerstvakantie niet! 

Maar er is één feest dat eruitspringt: het Kerstfeest. Elk 

jaar vieren we de geboorte van Jezus. Omdat dit elk jaar weer 

hetzelfde is, kun je misschien gaan denken: Lezen we nu alweer 

hetzelfde verhaal? Dat ken ik toch allang? Maar weet je, over 

verhalen uit de Bijbel kun je elke keer weer iets nieuws leren. 

In dit Doeboek staan dan ook allerlei weetjes, leuke doe-dingen, 

puzzels, en verhalen die vast nieuw voor je zijn. 

En dit boek is helemaal voor jou! Neem het mee naar je kamer of 

naar een ander plekje, en ga ermee aan de slag. 

Als je het Doeboek helemaal uit hebt, is de quiz voor jou vast 

een eitje. Maar hoe zit dat met je moeder of je opa of je grote 

broer of zus? Weten zij net zoveel als jij? 

Veel plezier en een heel fijne kerstvakantie !
Het team van Bijbel Basics  

Wat vind je allemaal 
in dit Doeboek?

bladzijde 17

bladzijde 24

bladzijde 12

je hebt nodig:* een bord  * vijf tandenstokers  * een rietje  * een glas water

Buig de tandenstokers in het midden doorzonder ze in tweeën te breken.

1

Leg de tandenstokers op het bord met degebogen kant naar elkaar toe. De uiteindenvan de prikkers liggen tegen elkaar aanen er ontstaat een vijfpuntige ster.

2

Doe je duim op de bovenkant van het rietje en stopdan het rietje in het glas met water. Haal je duim hééleven van het rietje. Zo zuig je een beetje water op.

3

Haal het rietje uit het glas en druppelhet water voorzichtig op het bord,in het midden van de tandenstokers.

4

Kijk wat
er gebeurt!

bladzijde 20

EN NOG  
VEEL MEER!

bladzijde 7



Ga je mee op  
onderzoek?
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Lang voordat Jezus geboren werd, had God al laten weten dat Jezus 
zou komen. De bijbelteksten die daarover gaan, noem je met een 

moeilijk woord ‘profetieën’. In de Bijbel vind je op verschillende plekken 
teksten die gaan over de komst van een bijzondere koning of leider. 

Wat er in die teksten gezegd wordt, ontdek je in dit boek. 

Een profeet
Een profeet was 
een man of een 
vrouw die een 
boodschap van 
God doorgaf aan de 
mensen. 
Iedereen kon 
profeet worden; er 
was geen speciale 
opleiding voor. Als 
jij van God een 
boodschap moest 
doorgeven aan de 
mensen, was je 
profeet. Daarom 
kun je in de Bijbel 
voorbeelden vinden 
van profeten die 
eerst schaapherder, 
priester, boer of 
schrijver waren. 

Jesaja 
Jesaja is een heel belangrijke profeet uit de Bijbel. Zijn naam 
betekent iets als: ‘God is redding.’ Jesaja is bijvoorbeeld bekend omdat 
hij droomt van vrede.
En in het Nieuwe Testament komen veel uitspraken van Jesaja 
terug: de schrijvers van het Nieuwe Testament geloofden namelijk 
dat Jesaja de komst van Jezus al voorspelde. Een voorbeeld  
van zo’n uitspraak: 

Micha
Micha is één van de kleine profeten. De naam Micha 
betekent: ‘Wie is als de Heer?’ 
Micha leefde in dezelfde tijd als Jesaja, tussen 750 en 
700 voor Christus.
In het Nieuwe Testament komen ook uitspraken van 
Micha terug. In het kerstverhaal uit Matteüs 2:5-6 
bijvoorbeeld staat de tekst uit Micha 5:1:

Grote en kleine 
profeten
In de Bijbel heb je drie ‘grote profeten’ en twaalf 
‘kleine profeten’. De namen ‘groot’ en ‘klein’ 
zijn bedacht omdat er drie heel lange (grote) 
profetenboeken in de Bijbel staan, zoals Jesaja. 
De boeken van de kleine profeten zijn veel 
korter. Kleine profeten zijn bijvoorbeeld Micha 
en Zacharia. En je hebt nog twee bijzondere 
boeken: het bijbelboek Klaagliederen over de 
verwoesting van de stad Jeruzalem, en het 
bijbelboek over Daniël.

‘Dat moest zo gebeuren, want de profeet Jesaja heeft gezegd:  
«Hij neemt alle ziektes en alle pijn van ons weg.»’
(Matteüs 8:17 en Jesaja 53:4) 

‘Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, 
want dat wordt al verteld in de 
heilige boeken. Daar staat: «Luister, 
Betlehem in Judea, jij hoort bij de 
belangrijkste steden van het land. 
Want uit Betlehem komt de leider van 
Israël. Hij zal zorgen voor het volk 
van God, zoals een herder voor zijn 
schapen zorgt.»’

Zacharia
Zacharia is ook één van de kleine 
profeten. De naam Zacharia 
betekent: ‘De Heer zal eraan 
denken.’ 
In Zacharia 9 gaat het over een 
nieuwe koning die zal komen. 
Die koning zal op een ezel 
rijden, en rechtvaardig zijn en 
vriendelijk. Ezels werden in de 
tijd van Zacharia gezien als sterke 
en slimme dieren, en zelfs als 
rijdieren van koningen. Maar 
toch is er iets bijzonders met 
ezels. Ezels werden namelijk niet 
gebruikt voor de oorlog, paarden 
wel. Volgens Zacharia 9:9 zal 
de nieuwe koning die God naar 
zijn volk stuurt, recht en vrede 
brengen. Daarom rijdt hij dus niet 
op een paard, maar op een ezel.
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 weetje
Door het kerstverhaal is Betlehem een bekende plaats 
in de Bijbel. Maar eigenlijk was het maar een klein, 
onbelangrijk dorpje, 9 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. 
 

Juist uit het kleine Betlehem komt een krachtige leider die  
een eind maakt aan de macht van de vijanden.

Ontdek met dit proefje hoe iets dat klein en onbelangrijk lijkt,  
toch heel krachtig kan zijn.

Klein en toch 
krachtig

De profeet Micha zegt iets bijzonders over de nieuwe leider. 
Los de rebus op, en je ontdekt wat hij zegt.

Er komt een nieuwe leider
De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden 
van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn 
van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie.’
De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun 
vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt, zal daar een eind aan 
komen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven, terugkeren naar hun  
eigen land.
Als die nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen 
zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen 
zien hoe groot en machtig de Heer is.
Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de 
hele wereld. En hij zal vrede brengen.

Micha 5:1-4

je hebt nodig:
* tien gedroogde bonen  * gips  * een kom  * een lepel  * een plastic bekertje  * een schoteltje  * water

Meng de bonen door het gips.
En vul je bekertje met het gipsmengsel.

Laat het gips drogen.

1

Haal het gips voorzichtig
uit het bekertje.

2

Zet het gips op
het schoteltje.

3

Wacht een paar dagen en
kijk wat er gebeurt…

4

! Let op:
Het gips mag niet uitdrogen.

Maak het daarom af en toe nat.
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Wanneer is iemand volgens  
jou een goede leider?

Een nieuwe leider 

WAT STAAT HIER?

Oplossing: ...................................................................................

Om over na te denken
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Jesaja zegt ...
Alle woorden uit de puzzel komen uit Jesaja 40:1-11. Streep de woorden 

weg in de puzzel. Met de letters die je dan overhoudt, kun je een 
zin maken. Dan ontdek je een tip die de profeet Jesaja geeft aan de 

inwoners van Jeruzalem.
Let op: Je kunt de woorden in alle richtingen vinden.

 Er komt weer 
vreugde 

B M V G E D D U K

E E O M A C H T E

S L L F B E R G D

W A K O R O S E K

U Z M D O T O R E

E U E S E F A D N

I R T M P C D I E

N E P A H C S T O

N J I T S E O W P

Oplossing: .......................................
............................................................

Maak lekkere kerstkoekjes met dit recept! Je kunt ze weggeven aan iemand  
die wel wat troost kan gebruiken, of lekker zelf opeten.

KERSTKOEKJES!

Wat heb je nodig?
• 250 gram bloem
• 200 gram basterdsuiker
• 200 gram boter  

(op kamertemperatuur)
• een zakje vanillesuiker
• een snufje zout
• een kom
• een koelkast
• een oven

Aan de slag:
• Doe de bloem, de basterdsuiker, de 

vanillesuiker en het zout in een kom.
• Voeg hier de boter in kleine stukjes aan toe.
• Kneed alles met je handen.
• Zet het deeg een half uur in de koelkast. 
• Strooi wat bloem op je werkblad, en rol je 

deeg hierover uit.
• Maak koekjes in de vorm van een ster, een 

kroon of een kaars. Zo worden het echte 
kerstkoekjes! 

• Bak de koekjes ongeveer 20 minuten in een 
oven op 160 graden.

• Laat de koekjes even afkoelen in de oven.  
En dan… smikkelen maar!

 Tip 
Maak alle koekjes even groot en 
dik, dan worden ze tegelijk gaar. beloofd

berg
herder
Jeruzalem
kracht
kudde
macht
nieuws
roep
schapen
stem
troosten
volk 
woestijn

De profeet Jesaja vertelt aan de mensen dat ze niet meer verdrietig hoeven te zijn.  
Hij zorgt dus voor troost!


