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Kerstfeest: de Heere Jezus gekomen 
BIJBELROOSTER 

 

Dag 1: Hemels bezoek voor Zacharias 
Lees Lukas 1:5-17  

Peutervraag: Wie komt er bij Zacharias op bezoek (vers 11)? 
Overige leeftijden: Wat komt hij vertellen (vers 13)? Van Wie zal hij de voorloper zijn (vers 

17)? Nu komt er geen engel meer uit de hemel om ons iets te vertellen – of toch wel? Welke 
boodschap heeft vers 17 voor ons? 
 

Dag 2: Hemels bezoek voor Maria 
Lees Lukas 1:26-38 

Peutervraag: Wie krijgt er een poosje later bezoek van een engel (vers 27)? 
Overige leeftijden: Wat vertelt hij tegen haar (vers 31)? Wat vertelt hij over haar Zoon (vers 
32-33)? Maria is niet getrouwd – hoe zal dit Kindje gaan groeien in haar buik (vers 35)? Wat 
leert Maria ons? 
 

Dag 3: Maria’s bezoek aan Elizabeth 
Lees Lukas 1:39-45 

Peutervraag: Naar wie gaat Maria toe (vers 40)? 
Overige leeftijden: Wat gebeurt er als Maria Elizabeth groet (vers 41)? Wat zegt dit over 
Johannes? Er staat geen Lofzang van Elizabeth achter de psalmen – toch zingt Elizabeth hier. 

Maak met elkaar een lied (of geef een samenvatting) van haar woorden! 
 

Dag 4: Maria’s lied bij Elizabeth 
Lees Lukas 1:46-56 
Peutervraag: Over Wie zingt Maria (vers 46)? 
Overige leeftijden: Wat valt je op aan het lied van Maria? Wat kunnen wij daarvan leren? 
Zing een paar coupletten uit de lofzang van Maria met elkaar! 

 
1e Kerstdag: De geboorte van de Heere Jezus 
Lees Lukas 2:1-7 
Peutervraag: Wat was de wieg van de Heere Jezus (vers 7)? 
Overige leeftijden: Wat leer je van vers 1 en 2? Wat leer je van vers 3 en 4? Waarom is het zo 

bijzonder dat de Heere Jezus in een kribbe ligt? Welke boodschap heeft dat voor ons?  
 

2e Kerstdag: Bezoek bij de Heere Jezus 
Lees Mattheüs 2:1-11 
Peutervraag: Wat hebben de wijze mannen gezien in hun land? 
Overige leeftijden: In Jeruzalem zoekt niemand naar de geboren koning, maar mannen uit 
het buitenland wel. Welke les ligt daarin? Hoe kunnen wij nu bij de kribbe knielen (vers 11)? 

Hoe kunnen wij nu geschenken aan de Heere Jezus geven? Wat leren de wijzen uit het 
Oosten ons? 
 
Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je op www.bijbelsopvoeden.nl via de tag ‘Advent- en Kerstfeest’: 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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- een kleurpuzzelplaat: elke dag kun je een puzzelstukje dat aansluit bij het gelezen 
Bijbelgedeelte kleuren en opplakken 
- Lukas 2 vers 12 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren 
van deze Bijbeltekst 
- een document met Psalmversjes, Bijbelliederen en verwerkingsopdrachten bij dit thema 
- een gezinsmoment voor Kerstfeest 

- een Bijbelse kijktafel bij de wijzen uit het oosten. 
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