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Brief van Jozef 
 

Beste misdienaars 

 

Mijn naam is Jozef en ik spreek niet zo veel. 

In de Bijbel kan je nergens lezen dat ik iets gezegd heb. 

Dat komt omdat ik luisteren zo belangrijk vind! 

 

Wel, jullie mogen nu eens gaan luisteren naar iemand die al verschillende keren Kerstmis heeft 

gevierd. Hij/zij kan jullie vertellen over wat Kerstmis voor hem/haar betekent.  

Het is ……………………………, je kan deze persoon vinden in ……………………………… 

 

Je mag hem/haar ook interviewen maar dan moet je wel enkele vragen hebben.  

Die vragen kan je best hier al samen bespreken. Hieronder vinden jullie alvast enkele voorbeelden: 

 

 Met wie heb je Kerstmis gevierd?  

 Waarom is kerstmis zo’n speciaal feest voor u? 

 Waarom ben je die dag naar de kerk geweest? 

 … 

 

Veel succes ermee! 

 

Groeten 

 

Jozef 

  



Brief van Maria 

 

Dag lieve kinderen 

Ik, Maria, hou van bloemen zoals de meeste vrouwen.  

Je ziet ook vaak dat mensen mooie bloemen neerzetten bij mijn beeld.  

Dat maakt mij gelukkig. Maar met bloemen kunnen jullie ook andere mensen gelukkig maken.  

 

Ik wil jullie uitnodigen om naar ………………………………………………..  te gaan en daar samen met 

hem/haar een kerstbloemstukje te maken om ergens op de feesttafel te zetten. Hopelijk maakt het de 

feestvierders gelukkig of misschien kan je er wel een eenzame buur of een zieke mee plezieren. Zo 

wordt Kerstmis een feest van vriendschap, misschien wel van een nieuwe vriendschap? 

 

Veel succes! 

 

Lieve groeten 

 

Maria 

 
 
  



Brief van een koning 

Gegroet waarde misdienaars 

Ik ben een koning. Heel lang geleden trok ik naar de stad Bethlehem om die andere koning, Jezus, 

mijn geschenk te overhandigen. Want koningen geven nu eenmaal graag geschenken. 

Ook jullie kunnen nu een klein geschenkje van mij verdienen. Hieronder vinden jullie enkele vragen. 

Per goed antwoord kunnen jullie een snoepje van mij verdienen. Om meer snoepjes te kunnen 

verdienen voor het team, spelen jullie deze kort quiz elk afzonderlijk. Iedereen noteert zijn/haar 

antwoorden op een blaadje papier. Als je klaar bent, ga je naar de spelbegeleider om je antwoorden te 

tonen. 

Hier volgen alvast mijn vragen voor jullie: 

 Ken je de drie namen van de koningen of wijzen?   

(Voor elke juiste naam verdien je één snoepje) 

 Weet jij welke drie geschenken wij meebrachten voor het kindje Jezus?  

(Voor elk juist geschenk verdien je één snoepje) 

 Waar kwamen wij, de wijzen, vandaan?  
(Het juist antwoord levert één snoepje op) 

 Langs welke weg zijn wij, de wijzen, naar huis gegaan? 

(Het juist antwoord levert één snoepje op) 

 Welke twee andere koningen hebben wij ontmoet op weg naar of in Bethlehem? 

(Voor elke juiste naam verdien je één snoepje) 

 Wat was onze wegwijzer? 

(Het juist antwoord levert één snoepje op) 

 Wat deden wij toen we aankwamen bij de stal? 

(Het juist antwoord levert één snoepje op) 

 

Hopelijk heeft iedereen na mijn korte quiz een aantal snoepjes verdient. Als dat niet gebeurt is, dan 

delen jullie de snoepjes vast wel met de andere deelnemers, toch? 

 

Heel veel succes! 

 

Met zeer veel hoogachting 

 

Een wijze koning 

 

 

 

 

 

  



Brief van een herder 

Hallo misdienaars, 

Ik ben een herder en ik was één van de eersten die op bezoek ging bij de nieuwe koning, toen nog 

liggend in een kribbe met wat stro. Toen ik aankwam bij de stal in Bethlehem, kon ik aan Jozef, Maria 

en het kindje Jezus geen geschenk overhandigen. Ik had immers zelf niet zo veel bezittingen. 

Daarom had ik graag van jullie gehoord welke dingen ik zo allemaal zou kunnen meenemen als ik nog 

eens op kraambezoek moet gaan. Jullie mogen nu het spel spelen: “Ik ga op kraambezoek naar de 

stal en ik neem mee…”  Wie kan dat het langste volhouden? 

Doe je best! 

Groeten 

Een arme herder uit Bethlehem 

 

  



Brief van de ster 

Hoihoi, 

Ik ben de ster en ik geef licht. Maar ook jullie kunnen een lichtpuntje zijn voor elkaar.  

 

Hoe kan jij een lichtje zijn voor de ander?  

Hoe kan jij de lach toveren op iemands gezicht?  

Hoe kan jij vrede brengen?  

 

Vast en zeker heb je dat al eens ervaren of gedaan. Vertel het aan elkaar… 

Daarna mag je een mooie ster uitknippen en er een wens of voorbede op schrijven om straks te 

gebruiken in het gebedsmoment. 

 

Wees een lichtje voor elkaar en doe je uiterste best! 

 

Stralende groeten 

 

De ster van Bethlehem 

 

 

  



Brief van de Engel 

Wees gegroet allemaal 

Ik ben de engel en ik breng jullie de blijde boodschap: Jezus is geboren! 

Ook jullie kunnen engelen zijn en goede of blijde boodschappen brengen.  

 

Wie zou jij blij kunnen maken door hem of haar een kerstkaartje te sturen?  

 

Jullie mogen nu zelf een kerstkaartje maken of schrijven. Jullie vinden daarvoor een hoop materiaal 

in……………………………………………………………………..  

Maak er iets moois van! 

 

Weet je al, lieve misdienaar, naar wie je het kaartje zou willen sturen?  

Ik hoop dat die persoon er even blij mee is als de herders met mijn boodschap  

in de eerste Kerstnacht! 

 

Vrede zij met jullie 

 

De Engel 

 

 

 

  



Brief van Jezus 

Lieve misdienaars 

 

Ik ben nu nog te klein om veel te vertellen.  

Maar misschien willen jullie een leuk kerstverhaal horen uit de mond van een wijze mens.  

 

Daarom mag je nu gaan naar……………………………………. 

Hij/zij zal jullie het mooie verhaal vertellen van ‘De vierde koning. 

 

Na afloop mogen jullie aan elkaar vertellen wat je leuk vond in het verhaal. 

Zou je het verhaal ook thuis kunnen navertellen? 

 

Veel luisterplezier! 

 

Groetjes 

 
Het kindje Jezus 

 


