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Beste, 

 

De geboorte van Jezus is een van de meest populaire verhalen ter wereld. Geen 

verhaal is zo vaak en kleurrijk uitgebeeld dan de geboorte van Jezus.  

Het zal je wel niet verbazen dat je het Kerstverhaal wel ergens in een kerk 

tegenkomt. In de Sint-Andrieskerk zelfs meer dan eens. In Sint-Andrieskerk vind 

je op vele schilderijen en glasramen het gánse verhaal van de kleine Jezus terug. 

Niet enkel zijn geboortes en al wat er aan voorafgaat. Ook al wat Hij als kleine 

jongen heeft meegemaakt. Ja, het is precies of je hier mee mag kijken in het 

fotoalbum of op de facebook van de kleine Jezus.  

 

Om je doorheen deze grote kerk wegwijs te maken en jij geen enkele afbeelding 

zou missen, volgen we de goede raad van de Drie Wijzen of de Drie Koningen’:  

‘Volg de ’ 

 

Geheel achteraan deze bundel vind je het GRONDPLAN van de kerk. De STER 

duidt telkens een van de 11 kersttaferelen aan.  

 

Als je graag iets bijleert, kan je telkens een opdracht maken. Een echte RALLY 

dus doorheen de kerk! De oplossingen kan je aan de balie van de kerk inzien. Of 

als je een mail stuurt naar info@topa.be dan zenden we je ze toe.  

 

We hopen dat je bij deze zoektocht op een leuke manier iets mag bijleren. Toch 

willen we je vragen in de kerk niet té luidruchtig te zijn. Er zijn mensen die 

speciaal naar de kerk komen om stil te worden en te bidden. Mogen wij die 

STILTE ook van jullie verwachten wanneer je van de ene opdracht naar de 

andere gaatt?  

 

 

mailto:info@topa.be


Volg de ster naar nummer 1 op het plan:  

de adventskrans 

 

Opdracht 1. Enkele vraagjes  

 

Hoeveel kaarsjes staan er op een 

adventskrans?  

En waarom juist zo veel? 

 

Waarom groene dennentakken, denk je?  

   LIED 

   Het is weer zover, het is weer ADVENT.  
  Kijk hoe het eerste kaarsje brandt.  
  Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend:  
  Licht zal er komen, licht in ons land.  
  Wat een geluk en zing het maar luid:  

   Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!  
 

   Het is weer zover, het is weer advent.  
 Kijk eens, de tweede KAARS gaat aan.  
 Een lied over licht, een lied dat je kent.  
 Laat het maar horen, hef het maar aan.  
 Wat een geluk en zing het maar luid:  

  Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit! 
 

   Het is weer zover, het is weer advent. 
   Zie ik het goed, doet drie het ook?  
   Ja, drie doet het ook, je raakt al gewend. 

    Licht van een licht, verga niet in rook. 
Wat een GELUK en zing het maar luid:  
Lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit!  

 
    Het is weer zover, het is weer advent. 

Vier wordt een vuur, dag kaarsje vier,  
En hoe je ook heet en wie je ook bent,  
Blijf waar je bent, want JEZUS komt hier.  
Wat een geluk en zing het maar luid:  

       LICHTJE, ga nimmer, ga nimmer meer uit!  



Volg de naar nummer 2 op het plan:  
een groot glasraam met de Boodschap en Het bezoek van Maria  
 

Nu staan ze nog in de verkeerde volgorde. Volgend jaar zullen ze terug juist staan!  

                                         

De engel bezoekt Maria en brengt 

haar de blijde boodschap: Maria 

wordt de moeder van Jezus. 

Maria gaat op bezoek bij haar nicht 

Elisabet die een kindje verwacht. 

Elisabet is zeer blij Maria te zien. Zij 

knielt uit respect voor Maria die zelf 

ook zwanger is van Jezus 
 

Opdracht 2. Vul de kleuren in. 

Engel: …                vleugels 

         : …                kleed 

 

Maria: …                  mantel 

          : …                  kleed 

          : …                  hoofddoek   

Elisabet: ...              mantel 

             : …             kleed 

             : …             hoofddoek 

Maria: …                 mantel  

: …                  kleed 

: …                  hoofddoek 

 
Elisabeth zegt heel blij: 
 
 

Herken je de tekst van het Weesgegroet?  
 

Maria is zelf ook heel blij en antwoordt: 
 

Zij zijn beiden zo blij dat ze in verwachting zijn.  
Maria blijft een tijdje bij Elisabeth. Elisabeth krijgt een zoon en noemt hem 
Johannes. Hij zal aan de mensen vertellen over Jezus die komt. en hij zal Jezus ook 
dopen.  

Wees gegroet, Maria, vol van genade,  

de Heer is met U, en gezegend is de vrucht van 

uw schoot. 

Ja, nu looft en prijst 

mijn ziel de Heer, mijn 

hart jubelt van 

vreugde. 



Volg de ster naar nummer 3 op het plan:  

Op dit grote glasraam zie je 3 verhalen over de kleine Jezus: Zijn 

Geboorte, de Aanbidding van de Wijzen, de Opdracht in de tempel. 

 

Opdracht 3. We volgen het verhaal van links naar rechts. 

 

 

 

 A 

 

 

 B 

 

 

 C 

 

A. De geboorte van Jezus 

Vul telkens een ander woord in: gloria/ sterren/ handen/ doek/ bussel 

Aan de donkere hemel fonkelen drie ……  

Moeder Maria heft het ……… een beetje op om haar kindje te tonen. 

Jozef houdt de ……… gevouwen als teken van eerbied of respect. 

De engel draagt een lint waarop te lezen staat:”…… in excelsis Deo”.  

Het naakte Jezuskindje ligt op een ……… stro.  

 

B. De aanbidding van de Wijzen.  

Ze geven goud, wierook en zalf (mirre). Wie geeft wat als geschenk?  

De oudste koning, kaal en met lange baard, knielt voor het Kindje. Hij 

heeft zijn kroon afgezet. Hij geeft ………  

De tweede koning met veel haar en volle baard, draagt nog een kroon.  

Hij geeft ……… 

De jongste koning met een snor, draagt een kroon en houdt een 

scepter vast. Hij geeft ………  

 

C. De opdracht van Jezus in de tempel  

Wanneer Jezus 40 dagen oud is, brengen zijn ouders Hem naar de 

tempel van Jeruzalem om Hem aan God op te dragen. Dat wil zeggen 

ze vragen God extra zegen en bescherming over hun kind. 

Wie is wie? Schrap wat niet juist is:  

De oude man die het Kindje vasthoudt: Simeon/Jozef. 

De vrouw met de blauwe mantel: Maria/Elisabeth. 

De baby: Jezus/Johannes. 



Volg de ster naar nummer 4 op het plan:  

Het prachtige glasraam De geboorte van Jezus 

 

 

Opdracht 4. 

Bekijk zeer aandachtig dit reuzenglasraam. We gaan wat tellen en 

de som van alles moet 30 zijn. Anders heb je ergens mis geteld. 

Hoeveel herders hebben een schaapje vast:    … 

Hoeveel herders:        … 

Hoeveel sterren:         … 

Hoeveel ezels:          … 

Hoeveel personen met een aureool( krans) rond het hoofd: … 

Hoeveel horens van de os:       … 

De som van deze cijfers is:           = 30 

 

Men heeft van de grot in Bethlehem een Vlaamse stal gemaakt met 

balken en dakpannen. Welke kleur hebben de dakpannen? … 

 

Waar zie je de kudde schapen staan? Neen, niet ‘boven’ het dak, maar 

wél er …  

 

Bekijk de houding van Maria. Wat is het verschil met Maria in de 

kerststal? Hier … 

 

 



 Volg de naar wat verder links, naar nummer 5 op het plan:  

 dit mooie schilderijtje Jezus die pas geboren is 

 

 

Opdracht 5.  

We gaan eens vergelijken met het glasraam. 

 

 
 

A  Welke kleur gebruikte de schilder vooral?    ……… 

B  Waarom? Het is hier geen rijk gouden paleis, maar een arme 

houten … 

C  Je ziet hier geen zon, maan, of lamp. Toch is er één persoon fel  

    belicht, zelfs het meest van al. Wie? …     

    En waarom denk je? Omdat die wordt genoemd ‘het ……. van de  

   Wereld’. 

D  Hebben deze personen een aureool?(lichtkrans) ……… 

E  Wat vind jij het mooist: het schilderij of het glasraam? 

     (onderstreep het juiste). Waarom? … 



 Volg de naar nummer 6 op het plan:  

 het glasraam De herders die Jezus aanbidden 

 

Opdracht 6.  

Bekijk aandachtig deze 4 vierkanten onderdelen in het midden van 

dit glasraam. De herders komen Jezus een bezoek brengen in de stal.  

We gaan goed tellen en de som moet 20 zijn.  

 

 

 
 

Hoeveel dieren:         … 

Hoeveel mannen of jongens:      … 

Hoeveel vrouwen:         … 

Hoeveel wandelstokken:       … 

Hoeveel personen die knielen:       … 

Hoeveel personen met een krans rond het hoofd:   … 

Hoeveel personen met een hoed:      … 

De som van deze cijfers is:           =  20 

 



Volg de naar wat verder links, naar nummer 7 op het plan:  

de kerststal 

 

 
 

Vele mensen vinden deze kerststal de mooiste van de stad. Kijk maar 

eens heel goed. Vanaf 16u is hij op zijn mooist. Dan krijg je het volle 

effect van het blauwe licht, net zoals in de nachtmis. 

Je kan hier ook even knielen op de stoelen en tot Jezus bidden, bv. 

om VREDE in de ganse wereld, bij je thuis en in je eigen hart.  

 

In de Bijbel staat dat de STER boven het huis van Jezus bleef stil 

staan. De ster wijst de Wijzen de weg. Begrijp je waarom we onze rally 

‘Volg de ster’ heet? Ja, we hopen dat de pasgeboren Jezus ook van jullie 

meer aandacht krijgt. De reuzenster begint pas te schijnen in de 

nachtmis op 24 december om 24 uur wanneer het Kindje Jezus in het 

mandje wordt gelegd: dán is Hij geboren!  

Opdracht 7. Doen  

Op het tafeltje liggen papieren kerstballen. Neem er een. Op de ene 

kant schrijf je een mooie kerstwens voor iedereen. Op de andere kant 

schrijf je wat jij Jezus belooft te doen voor meer vrede. Deze kerstbal 

leg je op de trede voor de kribbe of hang je in een van de twee 

kerstbomen bij het altaar (vlak bij nr. 1). De mooiste wensen worden 

hier voorgelezen in de Mis van Kerstmis, Nieuwjaar of Driekoningen.  

Je mag nog een 2de papieren kerstbal nemen. Schrijf er dezelfde wens 

en belofte op. Deze kerstbal mag je meenemen en thuis aan de 

kerstboom hangen. Vergeet niet wat je Jezus beloofd hebt! 



Volg de ster naar nummer 8 op het plan:  

het schilderij De Aanbidding van de Wijzen 

 

Opdracht 8. Bekijk aandachtig het schilderij.  

Kijk dan naar de afbeelding met nummertjes. (ligt ook op de bank) 

 

 
 

1. Wie is wie? 

Welke nummer is volgens jou Jozef? Nummer … 

Welke personen kijken naar het Kindje Jezus (nr.3)? Nummer(s)...  

Welke personen kijken naar de ster in de hemel? Nummer(s)...  

Welke personen kijken naar ons? Nummer(s)...  

Welke nummers zijn de Wijzen, die we ook de Drie Koningen noemen? 

           Nummers  … + … + … 

 

2. Kleine kindjes spelen graag met blinkende voorwerpen. Ook Jezus. Wat 

doet Hij precies? ….. 

 

3. Dit is een wierookvat (een metalen pot waar rook met 

een geur uit komt). De Wijze of koning (nr. 6) heeft zo’n 

voorwerp in de hand. Misschien zie je hier in de buurt van 

het altaar ook zo’n wierookvat hangen. Weet jij wanneer 

er wierook in de kerk gebruikt wordt?  



Volg de ster naar nummer 9 op het plan:  

het schilderij De Terugkeer uit Egypte 

 

We komen in een aparte kapel. Hier gaat alle aandacht naar Maria, de 

mama van Jezus. Recht voor je staat haar beeld. Maria houdt kindje Jezus 

fier op haar arm. Ze draagt een modern kleedje (van Ann Demeulemeester).  

 

De schilderijen tegen de muur tonen enkele belangrijke momenten uit het 

leven van Maria. Wij tonen enkel foto’s van onze mooiste momenten. Maria 

is eerlijker. Zij durft laten zien dat ze ook veel verdriet heeft gehad en in God 

is blijven geloven.  

 

Opdracht 9. Zoek het schilderij ‘De Terugkeer uit Egypte’.  

We geven je een hint. Zoek eerst de volgende schilderijen. Dan ga je vanzelf 

het antwoord vinden in het schilderij dat overblijft. 

1-) Maria als kindje dat bij haar mama Anna leert lezen 

2-) Maria die trouwt met Jozef  

3) Maria als fiere mama van de kleine Jezus (twee maal zelfs)  

5) Maria die veel verdriet heeft wanneer ze moet toezien hoe haar zoon 

Jezus gruwelijk op het kruis sterft.  

En wat schiet er dan over? 4) Maria die met haar gezin naar Egypte 

gevlucht was en nu naar huis terugkeert. 

 

 
 

Hier of in de kelder (bij nr. 11) ligt een puzzel van dit schilderij.  

Maak samen deze puzzel.  



Volg de ster naar nummer 10 op het plan:  

Het altaar van Sint-Anna 

 

Opdracht 10.  

Ontcijfer eerst deze geheime boodschap … 

A = 1    B = 2    C = 3   D …    M = 13  Z =  

 

4 5  4 15 15 16 21 15 14 20 

 

 

 

 

4 5  15 16 4 18 1 3 8 20  

 

 

9 14  4 5  20 5 13 16 5 12 

 

 

 

 

 

Zoek nu deze 2 namen hier op of rond het altaar. 

 

 

 

Hoeveel kindjes zie je op het schilderij? 

 

 

 

Welk van deze kindjes is Jezus? (zijn mama en zijn oma houden hem vast) 

 

 

 

 

 



Volg de ster naar nummer 11 op het plan. 

We dalen af naar de stemmige feestkelder.   

 

Wie vindt de vredeswens? 

Hieronder vind je in het kader namen die iets met Kerstmis te maken hebben.  

Je vindt ze zowel horizontaal en verticaal, als diagonaal (zowel van boven 

naar onder, als van onder naar boven).  

Doorstreep de woorden die je in het kader gevonden hebt.  

Met de letters die overblijven lees je een mooie wens.  

 

 
 

            

 

 

ENGEL   GABRIEL  NAZARETH   

MARIA   JOZEF   JEZUS   ELISABETH   

KERSTMIS   HERDER   GLORIA   PAX 

KONING   BALTHAZAR   CASPAR   MELCHIOR  

 

De wens: … … … …                          

j o z e f c v r h e 

e l i s a b e t h d 

z e v s l o e k o h 

u r p e i r e g g e 

s a g m a r i a n r 

r n e z s d e b I d 

e r a t p a x r n e 

e n m e l c h i o r 

a i r o l g e e k n 

s r a z a h t l a b 



Tot slot.  

de Kerst- langs alle kanten op de toren van de Sint-Andrieskerk 

 

 

Wanneer je terug naar buiten gaat als het al donker is, kijk dan eens 

naar de sterren op de toren (maar kijk eerst of je wel op een veilig 

plaatsje staat).  

De sterre die stille staat… boven hét stad …  

Ja, iedereen mag het wéten: Jezus is het Licht in de duisternis ! 
 

 
 

Het mooiste zicht heb je vanaf de Vrijdagmarkt.  

Je waant je midden in de gemoedelijk kerstsfeer van Duitsland. 



En voor wie langs de Augustijnenstraat huiswaarts keert…  

Sla de (kerst)bal niet mis !  

 

Dicht tegen de kerk aan, richting Nationalestraat, is er een vitrine met 

kerstversiering.  

 

Als je goed oplet, zie je voorwerpen waarvan de naam begint met 

‘kerst-‘, zoals:  

kerst-boom, kerst-bal, kerst-slinger, kerst-man, over kerst-menu, 

kerst-kalkoen, kerst-pudding,  

kerst-cadeau, kerst-markt en kerst-shoppen.  

Misschien ken je er nog andere? Zoek zoveel mogelijk woorden die 

beginnen met ‘kerst’. 

… … … … 

 

Vergeet niet dat ook ‘KERST-MIS’ met ‘Kerst’ begint.  

Is er dan iets ‘mis’ met ‘kerst’ ?  

 

Het antwoord op deze doordenker komt er als je je afvraagt waar de 

kerst-stal gebleven is?  

Staat er nog wel een bij jou thuis onder de kerstboom?  

En als hij er toch staat, kan je hem dan nog wel zien? Of is hij bedolven 

onder zo vele kerst-pakjes?  

Totaal ondergesneeuwd onder …?  

 

Wist je dat ‘Kerst’ een vervorming is van ‘Kristus’? 

Denk maar aan het Engels voor ‘Kerstmis’: Christmas. 

Met ‘kerste-kind’ bedoelen we niet allereerst een flauw iemand, maar 

wél het echte Kerst-kind: het pasgeboren Kristuskindje!  

 

Te onthouden! Dan sla je de (kerst)bal nooit meer mis! 

 

= = = = = = = 
  



GRONDPLAN VAN DE KERK  

met de OPDRACHTEN VAN DE KERSTRALLY 
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