
Ideeën voor kerstviering tijdens kerkdiensten voor/met kinderen

De afgelopen jaren hebben we in onze gemeente op verschillende manier kerst gevierd. Ieder jaar
zijn we dankbaar voor de ideeën die we mochten ontvangen. In dit bestand wil ik de ideeën met jullie
delen.

Onderstaande ideeën duren ongeveer 20 - 30 minuten. We proberen alle kinderen van onze
kinderdienst daarbij te betrekken. Dit zijn in onze gemeente ongeveer 25/30 kinderen.

1) Het kerstverhaal verteld door middel van schilderijen en gedichten.
Alle kinderen verven/schilderen een stukje van het kerstverhaal. Om het verhaal te verdelen
en de kinderen te helpen, hebben wij prenten gekopieerd en vergroot op A3, uit de boekjes
‘Op weg naar Betlehem’. Maar je kan ook andere kerstboeken gebruiken. Zorg ervoor dat de
kopieën zwart/wit zijn en enigszins vaag. De verf zal dan de lijnen bedekken en het lijkt of de
kinderen zelf het schilderij hebben vormgegeven.
Je kan het verhaal met gedichten vertellen of je gebruikt de tekst uit de gebruikte
prentenboeken.

2) Schimmenspel

Kerst is het feest van het licht in het donker. Een schimmenspel past daar perfect bij! Je kan
een schimmenspel maken met uitgeknipte figuren op stokjes. Hier vind je voorbeelden van
figuren die je op karton moet overtrekken. Daarna voeg je nog een stokje toe zodat je de
figuren voor het licht kan houden.
Maar je kan een schimmenspel ook uitvoeren met levende personen.
Deze gedichtjes met verhaal zijn ook te gebruiken bij een schimmenspel.
Met behulp van een bouwlamp en een wit laken over bijvoorbeeld een poppenkast maak je
een frame voor de figuren op stokjes. Ga je met levende figuren aan de slag dan moet je een
groter frame maken. Hoe strakker het doek hangt, hoe beter het werkt.

3) Het verhaal van de herders vertelt aan de hand van het prentenboek ‘Joram de knorrige
herder’.
Het prentenboek ‘Joram de knorrige herder’ is een schitterend verhaal om te vertellen of voor
te lezen. Op youtube is het verhaal te vinden: ttps://www.youtube.com/watch?v=jsxZsRy2vKo
Hier zijn de platen te vinden: https://nl.pinterest.com/pin/494903446531185402/

4) Een talentenshow

https://www.bol.com/nl/nl/p/op-weg-naar-betlehem/1001004011533567/?Referrer=ADVNLPPcef08a00c48f87e70024036576000000710&utm_source=710&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://docs.google.com/document/d/1i7OSBdxUp689rmCpZPLDC73gJaYyX6XOVOgrkqSf8k4/edit?usp=sharing
http://www.babboes.nl/images/downloads/Dieren_in_t_stalletje_opmaak.pdf
https://docs.google.com/document/d/14rf95a3_UnVKkkqvF0VH5ZKHALve-CA6j5CdedVrBLE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jsxZsRy2vKo
https://nl.pinterest.com/pin/494903446531185402/


We zijn op zoek naar ‘de ster’ van dit kerstfeest. Wie heeft er een talent en wil dat laten
schijnen? Een jury beoordeelt het talent.
De clou van dit stuk: Iedere keer komt er een positieve beoordeling, maar de jury geeft toch
aan dat het niet de ster is die ze zoeken. Aan het einde van de show komt er een stem in de
zaal. Dit is de stem van Jezus. Hij vertelt wat hij komt doen op de aarde. Dit is de ster die
gezocht wordt!
De kinderen wordt vooraf gevraagd om een talent te laten zien in de kerk. Dit werd er bij ons
getoond: een liedje zingen, koekjes (thuis) gebakken, iemand ging als keeper op doel staan
terwijl diverse kinderen daarop konden schieten, een toneelstukje van André van Duin, een
stukje voorlezen, gym kunstjes.
Er is een showmaster die alles aan elkaar praat. De zaal wordt versierd alsof je bij een show
zit.

5) Toneelstuk met filmpjes. Thema: waar wordt Jezus geboren?
In de zaal is een toneelstuk met een oma en een kleinkind. De kleinzoon (of dochter) krijgt
steeds berichtje binnen over filmpjes op TikTik o.i.d. De filmpjes gaan over een baby die
wordt gevonden op een bijzonder plek, bij soldaten, in een schoolklas, bij zwervers, in een
cafe, bij chinezen. Oma gaat meekijken naar de filmpje die binnenkomen. In het filmpje
vinden de mensen/kinderen ook steeds een envelop. Na het lezen van de tekst kijken ze heel
verrast en blij.
Na een aantal filmpjes klinkt er ineens babygehuil in de zaal. De kleinzoon vindt de baby,
maar ook de envelop! Nu kan eindelijk gelezen worden wat erop staat: Ik wil ook bij jou
geboren worden! Ben jij er al eentje van God? Zonder mij is je Kerst mis. Groeten Jezus.
Uitwerking van de filmpjes.
Uitwerking van het script voor het toneelstuk.

6) Kahoot-quiz
Speel met alle kinderen en volwassenen in de zaal een Kahoot-quiz. De vragen komen op het
scherm. In die vragen zijn foto’s van de kinderen verwerkt. Wij hebben een presentatie in
Prezi gemaakt. Af en toe wordt de stand in Kahoot getoond aan de zaal.
Hierbij het bestand waar onze vragen in de lezen zijn.

7) Kerstverhaal m.b.v. playmobil poppetjes
Nodig: Playmobil kerststal met herders, ook de set van de wijzen.
De kinderen vertellen in tweetallen voor een videocamera het kerstverhaal door ‘te spelen’
met de playmobil. Dit laat je door meerdere tweetallen doen. Zet de kinderen ‘achter de
playmobil’. Je filmt de kinderen en de playmobil.
Daarna worden de beste stukjes eruit gehaald en aan elkaar geplakt. Het is niet erg als stukje
meerdere keren voorkomen, ieder kind vertelt het weer op zijn/haar eigen manier.
Tip: zorg dat de kinderen vooraf het kerstverhaal hebben gehoord, ook het verhaal van de
herder en de wijzen. Dan kunnen ze het daarna goed navertellen.

https://docs.google.com/document/d/1m4e8otKQbhy5lM-_Q-tngtNVqLBdm26CRhCHCmTPGiI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DA6K52dPVLbLUpS3VydY8KaEe1kYz8AbRs-8u4WrRZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zdsx8w2OplVcXnql6WGTqiaMOPySKiwOeHPh5P001Vw/edit?usp=sharing

