Kerstmis met kleine kinderen

Het kerstverhaal, de liedjes, versieringen en recepten       
Margo van Schie & Femke Bouwer
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Intro Margo

De 7 kaarsjes
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Kertboomkaarshoudertje
Kinderen kunnen heel erg genieten van iets bijzonders. In
de advent stond ik op zondagochtend vroeg op en maakte
in de keuken voor alle kinderen een bordje klaar met
daarop een kerstkoekje of een kerstbroodje. Aan de bordje
maakte ik een kerstboomkaarsje houdertje vast met een
kaarsje erin. Als het dan nog donker was ging ik al zingende de kinderen hun ontbijtje brengen. Ze vonden het
heerlijk om met hun bordje met brandend kaarsje in bed
zitten smullen. De kinderen zien er dan ook zo vreselijk
lief uit in hun pyamaatjes bij het licht van het kaarsje. Bij
de kleintjes bleef ik even aan het bed zitten en de grotere
kinderen mocht zelf op het kaarsje passen.

Beschuit met muisjes
Aan het kerstontbijt had mijn moeder altijd beschuit met
muisjes. Het feestelijke teken dat het kindje Jezus is geboren. Als kind vond ik dat zo verassend dat ik het later in
mijn eigen gezin ook altijd op tafel zette.


Er waren eens zeven kaarsjes

Er waren nog drie kaarsjes:

met vlammetjes zo fijn.

ze brandden helder op.

Ze wilden op het kerstfeest

Eén werd er uit geblazen,

graag mooie lichtjes zijn.

hij lette niet goed op.

Eén kaarsje vond het niet makkelijk

De beide laatste kaarsjes,

om altijd maar in brand te staan.

wat waren ze alleen.

Het doofde snel zijn lichtje

Eén ging van moeheid slapen,

en is toen weggegaan.

toen was er nog maar één.

Er waren nog zes kaarsjes

Het laatste kleine kaarsje,

en één van hen zei:

dat eenzaam branden bleef, dacht,

‘Ik vind het hier niet prettig,’  

als ik nu mijn lichtje eens aan de

en stapte uit de rij.

andere geef.

Toen brandden er nog vijf kaarsjes,

Toen heeft dat ene kaarsje

het was een mooi gezicht.

het feest nog net gered.

Eén dacht: ik ben de beste,

‘t heeft alle andere kaarsjes

meteen verdween zijn licht.

opnieuw in vlam gezet.

Toen stonden er van de kaarsjes vier

Nu branden alle kaarsjes

nog in vlam.

met vlammetjes zo fijn.

Eén  vergat te branden

Zij zullen op het kerstfeest

en wist niet hoe dat kwam.

de mooiste lichtjes zijn.



werd de kamer van Maria
plotseling stralend verlicht. Maria zag een prachtige
engel voor zich staan. De engel
sprak: 'Wees gegroet Maria, over

Het Kerstverhaal

enige tijd wordt U met een Goddelijk kindje verblijdt. Zijn naam is
Jezus, een kindje teer. Hij daalt uit de



Heel lang geleden stond er eens een klein

hoge hemel op aarde in uw armen neer.'

huisje in Nazareth en daarin woonden

De engel verdween even plotseling als hij

Jozef en Maria. Op een dag toen Jozef in

gekomen was en Maria was weer alleen. En

zijn werkplaats aan het timmeren was

toen begon zij zachtjes te zingen.


Er is een roos ontsprongen

Stil nu





Toen Jozef thuiskwam zat Maria nog steeds voor zich uit te
zingen.
'Wat kijk je stralend Maria, is er iets bijzonders gebeurd?'
Ja Jozef, er komt een klein kindje op aarde en wij mogen de
vader en moeder zijn.'

Enige tijd later kwam er een bevel van de keizer: er zal een
grote volkstelling gehouden worden. Alle mensen moeten
zich laten inschrijven in hun geboortedorp zodat iedereen
geteld kan worden.
Overal en van alle kanten gingen de mensen op weg naar
hun geboortedorp.
Jozef en Maria moesten in Bethlehem zijn. Samen gingen zij
op weg. Het ezeltje droeg Maria en Jozef wees hen de weg.
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Het ezeltje

Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje,

Het hageld’en sneeuwde en ‘t was er zo koud.

Jozef zocht naar onderdak.(2x)

De rijm lag op de daken;
Sint Jozef tot Maria sprak:

Maar ze zeiden: ‘’t spijt ons zeer,

‘Maria wat zullen wij maken?’

we hebben helaas geen slaapplaats meer.’

Maria die zei: ‘Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.’

Hop, hop, hop, liep het ezeltje,

Laat ons een weinig verder gaan,

want het rook de warme stal. (2x)

ín ‘n huizeke zullen wij rusten!’

Daar... en wie had dat gedacht...

Zij kwamen een weinig verder gegaan,

werd Jezus geboren in die nacht.

tot aan een boerenschure.
‘t Is daar waar Heer Jezus geboren werd,
daar sloten noch vensters noch deuren.
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Jozef en Maria liepen verder naar de volgende

ze bij een herberg aan. De waardin kwam naar

herberg. Ze klopten weer aan de deur. De deur

buiten. 'Mevrouw, hebt u misschien een slaap-

ging open en Jozef zei opnieuw: 'meneer, hebt u

plaats voor ons, Maria is zo moe en we hebben

een slaapplaats voor Maria. Zij is heel erg moe en

het allemaal zo koud.'  'Nee, goede man, ik heb

Na een lange tocht kwamen Maria en Jozef eindelijk in Bethlehem aan. Ze bleven

bibbert van de kou.'

geen plaats hierbinnen, maar je kan misschien

voor een herberg staan en klopten zachtjes aan de deur. De waard deed open.

De waard was een nare vent. 'Nee man, scheer je

nog wel in de stal, daar is het in ieder geval war-

weg, ik heb geen plaats voor zwervers.'

mer dan buiten. Er zijn schapen en een os en er is
voldoende hooi om lekker warm onder te slapen.'

'Goede man, hebt u een slaapplaats voor Maria en mij? We zijn heel erg moe en Maria bibbert van de kou.'  'Nee, hier is geen plaats meer, van de kelder tot de zolder is

Maria zuchtte heel diep, maar Jozef liet de moed

Het ezeltje was heel erg blij, want nu kon hij in

alles vol. Ik kom altijd plaats te kort.'  

nog niet zakken. Voor de zoveelste keer klopten

ieder geval bij Maria blijven.
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Die nacht kwam de engel het Goddelijke kindje bij Maria
brengen. Zo werd in die armzalige boerenstal, tussen de os
en de ezel het kindje Jezus geboren.
Jozef en Maria wikkelden het in doeken en legden het in
een kribbetje. Jezus huilde maar Maria wiegde het kindje
en samen zongen ze het in slaap.
Die  nacht kwam er een stralende ster boven de stal staan
zodat iedereen kon zien waar het kindje Jezus was geboren. Het was buiten nog donker maar de sterren brachten
hun lichtjes.
De sterren verlichtten de stal en in die stal waren ook een
heleboel dieren. Koeien die loeiden, schapen die blaatten en er was zelfs een hondje dat blafte, maar zo kon dat
kleine kindje natuurlijk niet slapen!
Diezelfde nacht was het in 't veld verschrikkelijk koud. Bij
het grote vuur kwam een herder aangelopen. 'Hei da ho
hei. Ik dacht dat ik de laatste zou zijn maar er is nog helemaal niemand. O, o wat is het bitter koud, de vorst prikt in
mijn gezicht en ik ben bang dat mijn neus er nog af vriest.'
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De sterren

Er is een kindeke geboren op aard

Koetjes in het stalletje
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis.
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis.
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis.
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis.
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Er is een Kindeke geboren in ‘t strooi.

Schaapjes in het stalletje wees toch wat stil.

Er is een Kindeke geboren in ‘t strooi.

hier is een klein kindje dat slapen wil.

‘t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi.

Bè, zeggen de schapen,

‘t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi. .

dan zullen wij niet meer blaten.

‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Hondjes in het stalletje wees toch wat stil,

‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal.

hier is een klein kindje dat slapen wil.

En ‘t wenst ons allen een zalig nieuw jaar.

Woef, zeggen de hondjes,

En ‘t wenst ons allen een zalig nieuw jaar.

houdt jullie dan ook je mondjes.
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Al gauw kwam ook de tweede herder aangelopen. 'Hei da ho hei. Wat is het
koud, mijn handen bevriezen bijna.' Hij pakte van de eerste herder zijn wanten
af.
'He, geef me gauw mijn eigen warme wollen wanten terug.' Voor ze echt ruzie
konden maken kwam de derde herder bij het vuur aan.
'Hei da ho hei, rustig aan jullie, ik heb wat lekkers te eten meegekregen van
mijn vrouw, kijk eens, spek en grutten heeft ze voor ons gebakken.'
De herders smakten de spek en grutten naar binnen. 'Wat is dat lekker zeg.'
Toen ze hun buiken rond gegeten hadden zei een van de herders: 'Zeg eens
vrienden, wanneer zal toch dat kindje komen dat de vrede gaat brengen?'
'We weten het niet, we wachten al zolang. Kom laten we bij het vuur maar
een poosje gaan slapen.' De herders kropen dicht tegen elkaar en de schaapjes
kwamen bij hen liggen.
De herders werden wakker van het gezang van de engelen.
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De herdertjes lagen bij nachte

Gloria in Excelsis deo

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje benee.
Daar vlamde er een straal uit hun ogen

Ik ben een herder

en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.
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De herders werden verblind door het stralende

warm onder kon slapen.

licht. Ze hielden hun handen boven hun ogen.

De herders moesten best een eind lopen voordat

De engel sprak tegen hen: 'Herders ga naar

ze bij de stal aan kwamen. Ze klopten aan de

Bethlehem, daar waar de ster staat boven de stal,

deur. Jozef deed open. Bij de kribbe namen ze hun

vinden jullie het kindje Jezus de koning van het

wollen mutsen af, knielden neer en gaven de ca-

heelal!'

deau's aan Maria. En samen zongen ze een mooi

Kom herders, laten we naar die stal toe gaan.'

wiegelied.

Maar wat moeten we voor het koningskind meenemen?' Ik geef het een kruik met melk dan kan

De herders zijn toen teruggegaan naar hun kud-

zijn moeder er een papje van koken.'

de en hebben het wonder aan iedereen verteld.

'Ik heb bij mijn kudde nog een mooi pasgeboren
lam, dat neem ik mee.' De derde herder maakte
een flinke pluk wol zodat het kindje daar lekker
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Midden in de
winternacht

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet?
Refrein
Ondanks winter, sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs

Klein klein Jesuke

is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet?
Refrein
Ziet, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan.
Herders blaast uw fluiten aan:
laat de bel, bim-bam.
Laat de trom, bom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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Herders hij is geboren

Kling, Klokje,
Klingelingeling

Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling.
Kerstmis is gekomen
met de groene bomen
en in alle landen,
gaan de kaarsjes branden.
Kling, klokje, kingelingeling,
kling, klokje, kling.
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Drie koningen

In het verre oosten waren er drie koningen. Het
waren wijze mannen die goed konden luisteren
en veel boeken lazen. Alle drie hadden ze in een
groot dik boek gelezen dat er een bijzondere ster
aan de hemel zou komen te staan. Dit was het teken dat er een koningskind geboren was dat zou
helpen de vrede op aarde te brengen.
Ze keken iedere nacht door hun sterrenkijkers
naar de hemel. En ja hoor, op een nacht zagen ze
alle drie de ster, waarover ze gelezen hadden, aan
de hemel staan.
Ze gingen op reis om het kind te zoeken en te
eren met hun geschenken. Koning Melchior deed
zijn mooie rode mantel aan en trok er als eerste
op uit. Hij nam zijn dienaren mee en in zijn koets
legde hij het rode goud om aan het kindje te kunnen geven.
Koning Balthasar koos heerlijk geurende wierook
om rustig te kunnen slapen Wierook was een
heel duur cadeau speciaal voor koningen. Het zou
een prachtig geschenk voor dit kind zijn.
Hij trok zijn blauwe mantel aan en ging met zijn
dienaar en zijn kameel op weg.
30

31

Koning Caspar zocht tussen zijn schatten naar heerlijk geurende mirre. Dat is zalf
waarmee de mensen vroeger hun koningskinderen insmeerden in de hoop dat ze niet
ziek zouden worden. Dat wilde hij meenemen voor het kind. De moeder zou het kind
ermee in kunnen wrijven. Hij riep zijn vele dienaren bijeen en stelde een stoet samen
van mensen en dieren die met hem mee zouden gaan.
32
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Heel zachtjes liepen ze met zijn drieën tot aan de stal.
Ze klopten aan en Jozef deed open. Ze vroegen: ‘is hier het koningskind geboren, het kindje van de vrede?’ Ja, komt u binnen
heren,’ zei Jozef.
Ze zagen het kind in de kribbe liggen in het stro. Ze knielden neer
en gaven Maria hun geschenken. Ze wensten Jozef en Maria heel
veel geluk. Ze waren zo blij dat de ster hen de weg gewezen had
naar deze stal. Ze voelden zich helemaal gelukkig. Ze moesten
helaas weer afscheid nemen. Ze groetten het kind eerbiedig.  Toen
reisden zij naar hun eigen land en vertelden iedereen wat ze gezocht en gevonden hadden.

Hij trok zijn groene koningsmantel aan stapte in zijn koets om op weg te gaan. Niet
lang daarna kwamen ze elkaar tegen. Ze besloten om met zijn drieën verder te reizen.
Drie weten immers meer dan een.
Het was een lange reis helemaal naar Bethlehem.
Toen ze daar aankwamen zagen ze dat de ster boven een klein stalletje stond. Ze lieten
al hun dienaren achter en namen alleen hun geschenken onder de arm mee.
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Drie koninkjes
door Ria Cremer

Wij komen van oosten

Drie koninkjes liepen er door de sneeuw,
de noorderwind was aan het waaien.
Ze hadden een gouden ster aan een stok
en als je daarbij aan het touwtje trok

Gij sterre gij moet er zo

dan ging me die ster aan het draaien.

stille niet staan,
a la Berline Postiljon.

Ze droegen kronen van goud karton

Gij moet er met ons
naar Bethlehem toe gaan,

en allerhand lappen en dingen.

a la Berline Postiljon.

Voor ieder huisje bleven ze staan.
Bij ieder deurtje klopten ze aan

refrein

en gingen hun liedje zingen

Te Bethlehem in die kleine stad,
a la Berline Postiljon.
Maria met haar klein kindeke zat,
a la Berline Postiljon.

Drie koningen

refrein
Wij hebben gezongen al voor dit huis,
a la Berline Postiljon.
Geef ons ene penning
dan gaan we weer naar huis,
a la Berline Postiljon.
refrein
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Kerstgroepje uit bijenwas

Wat is het toch heerlijk

Je kunt plakjes bijenwas kopen in allerlei kleurtjes. De bijenwas kun je in
kleine stukjes knippen waar de kinderen heel mooi mee kunnen boetseren.
Als je een paar verschillende kleurtjes
koopt dan kunnen de kinderen er
figuurtjes mee boetseren.
De kinderen maken een stukje bijenwas warm in hun handjes en dan
kunnen ze het makkelijk kneden. Ze
maken een staafje van rood en een
klein bolletje van roze. Van een stukje
blauw maken ze een lapje van bijenwas. Het roze bolletje zet je op het
staafje en het blauwe lapje vouw je er
als een sluiertje overheen.
Maria is klaar. Voor Jozef doe je hetzelfde maar dan met andere kleuren.  
De engel boetseer je uit geel en wit.
Het kindje,gemaakt uit een wit staafje
en een roze bolletje, kun je in een dopje van een pistache-nootje leggen.
Zet de figuurtjes op een stukje karton
of op een stukje bast van een boom.

Het kindje

Maria

dopje van een pistachenootje

De engel
De plakjes bijenwas kun je hier bestellen
www.bijenwaskaars.nl  
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Jozef

Sterrenkoekjes

Kerstwikkelkindjes

Je hebt nodig:
1 ei
150 gram bloem
120 gram boter
75 gram suiker
een mengkom
2 messen
een vork
een kommetje
een deegroller
een ‘ster’-uitsteekvormpje.

Een van de ontroerendste broodvormen vind ik het wikkelkindje. Dit
luxebroodje werd vroeger gebakken
bij geboorte en doop en soms ook met
kerstmis.
Maak hiervoor gewoon brooddeeg
zoals in je kookboek is aangegeven het
kan natuurlijk ook met kant en klaar
broodjesmix. Zorg ervoor dat het deeg
‘droog’ is en niet aan je handen blijft
plakken. Laat het deeg een uur rijzen
daarna vorm je de wikkelkindjes.

Kerstkaarten maken
Snijdt een aardappel doormidden en
snijdt er een ster uit (zie plaatje).
Doe op een schoteltje wat verf. Acryl- ,
plakkaat- of vingerverf. druk de ster
in de verf en stempel deze voorzichtig
op de kaart.

Doe alle ingrediënten in de mengkom, snij de boter
met twee messen fijn , kneed verder met je handen
totdat je een soepele bal van deeg hebt, strooi wat
meel op het aanrecht en leg hier het deeg op en maak
met de deegroller een mooie vlakke lap deeg, druk er
vormpjes uit. Leg de koekjes op een ingevette (of bakpapier) bakplaat. Klop het ei los in een kommetje met
een vork en smeer het ei met je  vingers of met een
bakkwast op de koekjes. De koekjes gaan dan mooi
glimmen en krijgen een mooie bruine kleur. Doe de
bakplaat in een voorverwarmde oven en bak ze op
150 °C in 20 minuten gaar.

Rol voor ieder kindje een deeg sliert
en leg deze in de vorm van een acht,
waarbij je niet de hele sliert gebruikt .
De staart wikkel je tweemaal om het
midden van de acht en het resterende
deel duw je van achteraf in een van de
lussen als hoofdje. met een sate stokje
kun je er twee oogjes in prikken.
Leg ze op een ingevette bakplaat en
bak de wikkelkindjes midden in de
oven in 20 minuten gaar. De broodjes
zijn heel lekker met boter en poedersuiker. Het kan een leuke verassing
zijn als de kinderen dit broodje op
kerstochtend op hun ontbijtbordje
vinden.

De sterrenkoekjes kun je natuurlijk met de kinderen
samen bakken. Als ze afgekoeld zijn  moeten er natuurlijk geproefd worden. Het is voor de kinderen ook
heel leuk als je de koekjes na het proeven in een grote
trommel stopt en weer te voorschijn haalt op het
feest zelf. Je zult zien hoe trots de kinderen dan zijn.
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Engeltje van
zijde vloeipapier
Engelenslinger
Neem het patroon over op een als een harmonika gevouwen stuk papier. Knip de
vorm uit en als je harmonica openvouwt is de slinger klaar.  
De kinderen kunnen dit ook zelf knippen of prikken. Je kunt de engel ook uit dubbel gevouwen karton knippen en als menukaart op tafel zetten.

Adventskrans

Zijde vloeipapier kun je bij iedere hobbiewinkel kopen. Het is er in heel veel
verschillende kleuren. Je koopt het in
grote vellen.
Knip de grote cirkel uit zijde vloeipapier. Leg voor het hoofdje in het

midden een plukje schapen wol of een
plukje watten. Bind het hoofdje af met
een draadje garen.
Knip de cape met vleugels uit het
papier en vouw deze dubbel op de stippellijn. Leg de cape om het hoofdje en
42

De adventkrans is een mooi middel
om met de kinderen naar het kerstfeest toe te leven. Maak van kersttakken een mooie krans plaats daarop 4
kaarsenhouders  met daarin mooie
kaarsen. Je kunt de krans ophangen in
de kamer maar de krans is ook prachtig als hij op tafel ligt.
Op eerste advent ( dat is de vierde zondag voor kerstmis) steek je de eerste
kaars aan. Iedere volgende zondag
steek je een kaars meer aan.
Als de vier kaarsen branden dan is
het bijna kerstmis. Als je iedere dag de
kaarsen op het zelfde moment brand
kunnen de kinderen zich echt heel erg
verheugen op het komende feest.

bind het ook af met een draadje garen.
Steek met een naald een draadje garen door het hoofdje zodat het engeltje
kan hangen. Ze hangen prachtig in de
boom.  
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Adventskalender
Je hebt nodig: Schaar of snijmesje,
waxinelichtje, en lijm.
Door de zijkanten een beetje naar
achter te vouwen kan de kalender  uit
zichzelf blijven staan. U kunt er een
kaarsje achter plaatsen. Dan geven
de ramen echt licht. Ook kun je de
zijkanten naar voren vouwen en een
kerstgroep er voor zetten, dan gebruik
je de kalender als decor.
Plak plak rand A en B achter het middengedeelte van de adventskalender
en daarna de achterplaat er overheen,
zo worden de scharnieren mooi weggewerkt!
niet snijden

Kant 1,2,3: snijden
Kant 4: vouwkant

Adventskalender Voorkant
44
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Adventskalender Binnenzijde voorkant

Adventskalender Zijkant
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Kaarsjes trekken

In de advent- en kersttijd is kaarsjes trekken een leuke en
rustige bezigheid. Je hebt nodig een hoog busje. (Ik gebruikte altijd de blikken van de aanmaaksap en haalde er
de bovenkant uit met een blikopenener. Daarin verzamel
je bijenwas of anders resten van kaarsen.) Smelt de was
in het blikje “au bain marie” in een pannetje met kokend
water.
Ondertussen knip je van katoenen draad de lonten voor de
kaarsen. Zet de hete was op een lage tafel en dompel het
lont om beurten in de was. Loop een klein rondje om de
was te laten drogen en dan weer opnieuw dompelen. Zo
wordt laagje voor laagje de kaars op gebouwd.
Trek het lont wel steeds even recht in het begin anders
krijg je een kromme kaars.
Snijdt de druppel die zich onder aan de kaars vormt er af
en toe af en doe deze terug in het blikje. Ondertussen fijn
kerstliedjes zingen geeft een hele gezellige sfeer. KInderen
zijn heel trots als hun eigengemaakte kaarsje op de kersttafel staat.

Adventskalender Binnenzijde zijkant
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Transparantje

Koningskroon

Je hebt nodig:
- Zwart of donkerblauw
etalagekarton
- Verschillende kleuren
zijdevloeipapier
- Lijmstift of hobbylijm
Maak een kopie van het voorbeeld
(of download het patroon van www.
sprookjestheater.nl) knip het uit en
leg het op een stuk etalagekarton, dat
aan alle kanten 3 cm uitsteekt. Neem
van alle gekleurde vlakken de buitenlijnen over op het karton (bijvoorbeeld door het met een ballpoint hard
duwend over te trekken).
Knip alle gekleurde vlakken uit het
karton, zodat het gaten worden. (pas
op dat je de delen niet losknipt, dan
valt het uit elkaar!) Plak achter elk gat
het zijdevloeipapier in de passende
kleur met een lijmstift of hobbylijm.
Nu is je transparantje klaar om voor
het raam te hangen. Met een beetje
dubbelzijdig plakband blijft het de
hele kersttijd hangen.
TIP: maak zelf een patroon voor een
transparantje, bijvoorbeeld met de
herders of de driekoningen. Hou de
tekening heel simpel, bedenk dat het
uitgeknipt moet kunnen worden.

Wat heb je nodig:
Geel karton, snijmesje of schaar, nietmachine en een potlood.
Model van de kroon overnemen op
goudkarton. Uitsnijden en op de maat
van het hoofd maken. sterrenkroon
van goudpapier.  
Een reep goudkarton van 5 cm breed
iets langer dan de hoofdomvang van
het kind. Maak de kroon passend en
lijm of niet bijde kanten van het karton op elkaar. Neem het patoon van
de  vijfster op goud karton . Snijdt deze
uit  en niet hem vast aan de kroon
vastnieten.  
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De engel

Papieren kerstgroep

Jozef, Maria en Jezus

Je hebt nodig:
- Papier
- Schaar of prikpin
- IJzeren ring
- Touw

De herders

Je kunt ook een papieren kerstgroepmaken. Je kunt de
plaatjes zelf kleuren en uitknippen. Als de kinderen nog
niet goed kunnen knippen kunnen ze de plaatjes meestal
wel zelf uitprikken. Je kunt de plaatjes zo maken dat ze
kunnen staan of je hangt ze aan een ijzerenring als een
mobile op.

De drie koningen

De ezel en de koe

De schapen

52

53

Verkleedkleding

Jozefmanteltje

Maria manteltje

Jozef draagt ook een mantel. Je kunt
hem maken van een beetje ruige
stof (kies voor hem geen zwart maar
buin of grijs) volgens het patroon van
het verkleedmanteltje op de website
www.sprookjestheater.nl

Maria mantel is heel mooi van blauw katoen. Je neemt een
rechte lap van 90 cm breed en 1,5 meter lang.
Vouw de lap dubbel en maak aan de dicht gevouwen kant
30 cm naar beneden twee linten vast aan de rand van de
stof. (zie tekening) Deze worden straks onder het hoofd
dicht geknoopt.
Aan de beide uiteinden van de lap zet je elastiekjes vast
daar kunnen de handjes doorheen. Werk de zijkanten af en
de mantel is klaar. Leg hem over het hoofd van het kind.
Lintjes vastknopen en handjes door de elastiekjes steken
dan blijft de mantel mooi hangen. Let op; kleine jongens
willen soms ook graag Maria zijn. Geef hen deze kans.  

Koningsmanteltje
Deze is gemaakt van koninklijke
stof zoals fluweel in mooie heldere
kleuren. Blauw, rood of groen. Maak
deze ook volgens het patroon van de
website www.sprookjestheater.nl. en
versier de koningsmantel met gouden
knopen of een rand goudlint.

Engelenjurkje
Witte dunnen katoen of zijde zijn mooie stoffen voor een
engelen jurkje.
Neem een lap van 90 cm breed en 1,5 meter lang. (zie tekening)
Vouw de stof dubbel maak vanuit het midden een knip van
12,5 cm breed
naar twee kanten en in het midden een knip naar beneden
van ook 25 cm. Dit is de opening voor het hoofd. Werk de
opening af met een beleg of met een bandje.
knip de onderkant van de stof aan beide kanten rond af zodat er een mooi vorm ontstaat. Werk de onderkant af met
een klein zoompje. Maak aan twee kanten van boven af de
mouw dicht met een klein steekje zodat de hand er goed
door kan. Je kunt het jurkje met gouddraad versieren.

Sterrenstokje
Vijfter overnemen op goudkarton
en uitknippen en op een stokje
vastplakken.  Je kunt de ster ook uit
triplex zagen. Met houtlijm op een
stukje rondhout lijmen. laten drogen
en dan goudschilderen.  
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Engeltje
van papier

Knip of prik de aangegeven lijnen uit.  Dan kun je de engel en het
kaarsje kleuren.Je kunt de vleugels in elkaar haken dan breng je
de kaars naar voren en de engel staat met een kaars in de hand
op tafel. Nu nog mooi versieren met glitters en sterreretjes. Gouddraadje eraan en hij hangt ook mooi in de boom.

56

