
      

 

 

Bouwsteen: Kerstmis vieren 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 

 Het verhaal ‘Jezus wordt geboren” 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Wat vieren we? 

 

 

 
 
ELEMENT 

In heel de wereld wordt Kerstmis gevierd. Wat hebben we in de loop van de tijd om het verhaal heen bedacht? 
 

 
INTRODUCTIE  

Heel veel mensen vieren Kerstmis maar sommigen weten niet meer waarom. Ze weten niet meer waar het feest 

vandaan komt. Er wordt samen gegeten en er worden cadeautjes gegeven. Er worden bomen neer gezet en in ons 

deel van de wereld worden huizen en tuinen versierd met lampjes. Maar waar komen die gewoontes of tradities 

vandaan? Wat staat er in de bijbel en wat is cultureel bepaald? Wat hebben we er zelf  in de loop van de eeuwen bij 

gemaakt? 

 
 

OPSTARTEN  

Bespreek als leerkracht je eigen gevoelens/herinneringen bij het Kerstverhaal en noem een aantal symbolen en 

gebruiken die bij Kerstmis horen volgens jou als leerkracht. Maak vervolgens een woordspin  op het bord. 
 

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Jezus wordt geboren’ 

 Vragen 

 Vertelplaat 

 Werkblad ‘Kerstmis vieren’ 

 Vragen voor de Kahoot/Quiz 

 

Zelf toevoegen: 

 Chromebooks, mobiele telefoons, computers 

 Kahoot 

 

Jezus wordt geboren 

 

Kerstmis vieren 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER DE GEBOOORTE VAN JEZ US 

Naar Het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 2; 18-25 en Het evangelie van Lucas Hoofdstuk 2; 1-21 
 

Vertel het verhaal 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

 
Verhelderingsvragen: 
 

 Wat wist je zelf nog van het verhaal van de geboorte van Jezus? 

 Heb je een idee hoe de wereld waarin dit verhaal plaats vond eruit zag, zo ja hoe denk je?  

 

Ervaringsvragen: 

 

 Zijn er geboortes die jij je nog goed kan herinneren? Waarom waren deze bijzonder voor jou?  

 Wat voelde je toen? Waarom voelde je dat denk je? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 

 Jezus wordt een koning genoemd. Hij wordt geboren in een stal. Wat vind je daarvan?  

 Wat zou het kunnen betekenen dat Jezus de Zoon van God zou kunnen zijn? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘WAT VIEREN WE?’  
 

Er zijn vele onderdelen die met het Kerstverhaal en Kerstmis te maken hebben. In deze les gaan de leerlingen op 

zoek naar de achtergronden bij het verhaal . 

 

Tip bij de uitvoering 

 Bij de opzoekonderdelen is het belangrijk dat de leerlingen de vaardigheden gebruiken die ze ook hebben 

geleerd bij de lessen begrijpend lezen. Laat de leerlingen antwoorden zoeken volgens de stappen zoals hen 

dat is geleerd op school. Het gaat om het vinden van goede informatie.  

 Mochten er niet genoeg computers zijn voor de Kahoot, kun je de quiz ook spelen me t wisbordjes of 

antwoorden op papier laten zetten via de extra bijlage met vragen en antwoorden.  
 

Stap 1; Introductie 

Ga terug naar de woordspin.  

Besprek het nog een keer nu de leerlingen het verhaal hebben gehoord. Wat herkennen ze uit het verhaal en wat 

niet? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stap 2; Zoekproces 

 Presenteer het werkblad met zoekopdrachten.  

 De leerlingen zoeken in 2-tallen ongeveer een half uur naar de antwoorden in verschillende bronnen die ze 

zelf kiezen, volgens de aanpak en zoekmachine die door de leerkracht is  aangereikt. 

 Aan het einde van dit onderdeel bespreek je wat de leerlingen hebben gevonden.  

 Ga hier niet in op de inhoud maar op het proces en op het achterhalen van de betrouwbaarheid van de bron 

dan wel de moeilijkheid van de zoekopdracht. 

 
Stap 3; Inhoud 

 De leerlingen spelen in 2-tallen de Kahoot-quiz die als bijlage is bijgevoegd. 

 Sluit na de quiz af met de vraag; wat heb je over Kerstmis geleerd? 

 
Eventueel Extra  

Laat meerkunners zelf nog een Kahoot maken over Kerstmis. 

 


