
KERKBOEKJE 
 

 

Over een HERBERG en een KRIBBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Vrijdag 25 december 

Predikant: ds. M.A. v/d Berg 

Bijbelgedeelte: Lukas 2 

Door corona kunnen wij nu heel veel niet doen, en 

bijna nergens heen. Maar voor de Heer Jezus maakt 

dat geen verschil. Ken je het volgende liedje? Zing 

of luister het maar! 

(Een Koning is geboren, Op Toonhoogte 403) 

 

Hoe kan ik Hem dan vinden 

Die Koning, die Koning 

Hoe kan ik Hem dan vinden 

Weet jij misschien de weg? 

Die Koning is dichtbij je 

Je hoeft niet ver op reis 

Vraag Hem in ’t kribje van je hart 

Dan wordt het een paleis 



Geniet van je zuurstok! 

En weet je nog wat het betekent? 

• J: Jezus 

• Keihard: Jezus is de Rots 

• Rode strepen:  omdat Jezus zij bloed vergoot vergoot 

• Wit: Jezus is rein en zuiver 

• Draai hem om...dan is het de staf van een herder.  

Mag Jezus jouw Herder zijn en blijven? 



Vragen en opdrachten bij de dienst 

1. Wat is een herberg? 

⃞ Een café   ⃞ Een hotel ⃞ Een ziekenhuis  ⃞ Een bed & breakfast  

2. Als er baby'tje geboren is, mag je op kraamvisite komen! Bij welke kindje 

ben jij op kraamvisite geweest? Schrijf de naam maar mooi op. 

 

 

 

 

3. Door corona kan er nu maar weinig kraamvisite komen. Hoe kun je nu 

toch een nieuwe baby bekijken?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat is een kribbe? Teken er maar eentje... 

 

 

 

 

 

4. Hier zie je wie er als eerste op kraambezoek kwamen. Wat weet je over 

hen? En wat vertelt de dominee over hen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wat betekent Bethlehem? ………………………………………………………………….. 

7. Weet jij een andere naam voor Jezus, die met eten te maken heeft? 

.  .  .  .  .   DES   .  .  .  .  .  . 

8. Vul in: hart— dieren— manna 

 In de woestijn kreeg het volk Israël   .   .   .   .   .   uit de hemel 

 In een kribbe ligt normaal voedsel voor de   .   .   .   .   .   .   

 In deze kribbe ligt voedsel voor ons   .   .   .   .  ! 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. Ken jij nog meer herders uit de Bijbel? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

Als je de G K T en W  wegstreept, krijg je 5 
antwoorden!  
 

   GTDWAVTIDKGRWTACGTHKELWTG 

   ABGEKLTKAWBTRATMWTMOWZTES   

 



Kerstfeest in coronatijd 

 

Van minister-president Rutte mag je 

Kerstfeest vieren met een klein groepje 

mensen.  

 

Krijgen jullie bezoek of ga je op bezoek?  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Stel dat jij 3 mensen zou mogen uitnodigen 

bij jouw thuis, dit Kerstfeest! Wie zou je dan 

vragen? 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

 

Ps. Zou je de Heere Jezus ook uitnodigen? 

 


