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Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt  
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. 
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. 
De kinderen vinden het prachtig! 
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen. 
 
Benodigdheden: 
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. 
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes. 
 
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1) 
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven 
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes. 
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,  
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien. 
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan. 
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal. 
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is. 
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt. 
Je krijgt dan leuke interactie.  
 
Het woord ‘het licht’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’. 
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de 
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt. 
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de 
letters moeten komen. 
 
Gebruik verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal. 
 
Voorbeeld 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Neem een zakje snoep mee, ingepakt in cadeaupapier. Laat het aan de kinderen zien, maar 
doe geheimzinnig over het pakje, de kinderen mogen niet weten wat er in zit. 
Het is geheim! Verstop het ergens op een geheim plekje. De kinderen mogen niet weten waar. 
Praat met de kinderen over het begrip ‘Geheim’. Wat is dat? Heb jij ook wel eens een leuk 
geheim gehad? Mocht niémand het weten, of één persoon wel? 
Noem het voorbeeld wat bij de toelichting staat: ‘Je hebt op school een cadeautje gemaakt 
voor de verjaardag van je vader. Dat heb je verstopt op je kamer. Papa mag het niet weten; het 
is een verrassing. Maar met je moeder kun je erover praten: wat je hebt gemaakt, hoe mooi het 
is. Dat is fijn.’ 
Straks gaan we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel dat ook over een geheim gaat. 
 
Kom nog even terug op de verhalen van het kerstproject van de afgelopen weken. 
Wijs op de platen, weten de kinderen nog welke verhalen er bij horen? 
Laat ze het kort vertellen. 
We zien al een stukje van het spoor dat ons brengt naar het Licht. 
Zing eventueel de aangeleerde coupletten van het Projectlied. 
 
Verhaal 
A 
Er loopt een (teken Maria) vrouw op de weg. 
‘Huh, huh, huh,’ zo snel ze kan loopt ze door.  
Ze heeft het er warm van. Het is mooi weer. De (teken de zon) zon schijnt op haar hoofd. 
Daardoor krijgt ze het nog warmer. Maar ze vindt het niet erg. 
Ze loopt snel door, ze heeft haast.  
Ze let niet op de mooie (teken de bloemen) bloemen aan de kant van de weg. 
Een paar (teken de vogels) vogels vliegen achter elkaar door de lucht.  
Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. 
Ze ziet het niet. 
Nee, ‘Huh, huh, huh,’ zo snel ze kan loopt ze door.  
Haar (teken de tas) tas gaat zwaar wegen, nog even….. ze is er bijna. 



De vrouw heet (maak het woord ‘Maria’ af) Maria. 
Maria is op reis. Helemaal van Nazareth naar het bergland van Juda. 
Maria heeft een (maak het woord ‘geheim’ af) geheim!  
Een mooi geheim. Een leuk geheim.  
Een geheim waar je helemaal blij van wordt! 
Niemand weet het geheim, nog niet… 
Maria gaat logeren bij haar tante. Haar tante (maak het woord ‘Elisabet’ af) Elisabet. 
Elisabet is al een oude vrouw, samen met oom Zacharias wonen ze in een klein huisje. 
Elisabet en Zacharias krijgen een kindje. Dat is heel bijzonder, want Elisabet is al oud. 
Net zo oud als een oude oma. Maar God laat een baby’tje in haar buik groeien.  
Hij heeft een speciaal plan met dit kindje. 
Bijna niemand weet nog dat ze een kindje krijgen.  
Maria lacht. Zacharias en Elisabet hebben ook een geheim. Net als zij. 
Maria stopt even. ‘Huh, huh, huh’, ze hijgt van het snelle lopen.  
Ze kijkt rond. 
Ja, daar…, daar is het (teken het huis) huis van Zacharias en Elisabeth. 
Eindelijk, ze is er! 
 
B 
(teken Maria) Maria gaat het huis binnen. ‘Sjaloom’, zegt ze. 
(teken Elisabet, zonder armen) Elisabet is blij verrast als ze Maria ziet. 
Dan (teken de armen) pakt ze haar dikke buik vast. Het kindje begint flink te bewegen. 
Het lijkt  wel of hij opspringt.  
‘Wat ben ik blij dat ik jou zie!’ roept Elisabet. ‘Jij wordt de moeder van de Here Jezus! 
Toen je ‘Sjaloom’ zei, werd het kindje in mijn buik ook blij! Ik voelde hem flink bewegen!’ 
‘O, tante Elisabet’,  zegt Maria. ‘God heeft mijn geheim aan u vertelt. Wat fijn, wat heerlijk!’ 
Maria is zo blij dat ze gaat (teken de muzieknoten) zingen. Ze zingt een prachtig lied voor de 
Here God. Ze zingt om Hem te (maak het woord ‘bedanken’ af) bedanken. 
 
C 
Wat hebben de twee vrouwen elkaar veel te vertellen. 
(teken Elisabet) Elisabet vertelt over haar geheim. 
Over de engel die bij Zacharias kwam om te vertellen dat ze een kindje zouden krijgen. 
Ze vertelt dat Zacharias het niet kon geloven en nu niet meer kan praten, totdat het kindje 
geboren wordt. Hij kan het geheim goed bewaren. 
(teken Maria) Maria pakt de handen van Elisabet vast. 
‘O, tante Elisabet, wat is dit fijn voor u. Wat een mooi geheim!’ 
En dan vertel Maria van haar geheim. 
De engel kwam ook bij haar. Ook in haar buik groeit een Kindje. Het Kindje van God. 
Maria blijft heel lang bij Elisabet logeren. 
(maak het woord ‘samen wachten’) Samen wachten ze op de komst van hun kindjes. 
Ze praten veel met elkaar over de baby’tjes die gaan komen. 
Ze danken God voor het kindje van Elisabet. Ze danken God voor het Kindje van Maria, de 
Zoon van God. Hij zal komen om de mensen weer gelukkig te maken.  
Samen wachten ze op (maak het ladder woord ‘het licht’ af ) het licht. 
 
Afsluiting 
Pak de projectplaat erbij en vertel wat het betekent. 
Plak het op de ster. 
Zing het bijpassende couplet van het projectlied. 



Kom nog even terug op het geheim van de inleiding. 
Laat een kind zoeken. (d.m.v. ‘warm en koud’) 
Laat een ander kind het uitpakken en weer een ander van de snoepjes delen. 
 
Dank God voor fijne geheimen. 
Dank Hem voor de komst van het Licht: Jezus Christus zijn Zoon, die het licht wil maken in 
ons leven. 


