
Materiaal: 

Bordspel In pdf vinden jullie het bordspel. Dit bordspel bestaat uit twee 
A4’tjes, plak het gerust aan elkaar met plakband.  

Pionnen Ieder heeft een pionnetje. Dit mogen ‘echte’ pionnen van een 
ander bordspel zijn, oftewel gevonden voorwerpen: een steen, 
een kroonkurk, een pennendop, een gom, … Indien je met meer 
dan 6 spelers bent: maak groepjes die samenspelen. 

Dobbelsteen  

Schoendoos  

6 kaarsjes   

Oude tijdschriften / kranten  

Scharen  

Gekleurd papier (ook veel geel)   

Papierlijm   

Vallende sterren op sjabloon  Zie pdf in bijlage. Tip: op geel papier printen? 

Stiften / pennen   

(eventueel glitters en glitterstiften)  

 

Dit spel is gelijkaardig aan ganzenbord: ga het aantal stappen vooruit als je ogen gooit met de dobbelsteen.  

Op het bord staan in verschillende vakjes opdrachtjes geschreven. Bij enkele vakjes is er een afbeelding met een 

bijzondere opdracht. Zodra er de eerste keer iemand hierop landt, voert de hele groep deze opdracht uit. Nadien 

wordt deze afbeelding genegeerd.  

 

Tijdens de fakkeltocht zullen we met fakkels in onze hand rondwandelen. Deze vlam geeft 
warmte, en warmte is troost. Maar deze vlam geeft ook veel licht, als teken van hoop.  
Daarom steken we tijdens de advent elke week een kaarsje aan.  
Je mag zoveel kaarsen aansteken als het ogen op de dobbelsteen.  
Na het spel steek je deze kaarsen in de doos.  

 

Het kerstkind, Jezus Christus, was een teken dat er een betere toekomst zou komen, dat de 
mensen ‘gered’ zouden worden. De drie wijzen kwamen helemaal van het verre oosten omdat 
zij droomden van een andere toekomst, zoals zij in de sterren konden lezen.  
Waar droom jij van? Hoe hoop jij dat de toekomst zal zijn?  
Knip een wolk uit een van de gekleurde papieren en schrijf hier jouw dromen op en/of knip uit 
de tijdschriften zinnetjes of afbeeldingen die jouw droom tonen.  

 

De drie wijzen volgden een heldere ster, die hen de weg wees naar het stalletje in Bethlehem 
waar Jozef en Maria onderdak zochten tijdens hun lange reis, en waar het kindje Jezus geboren 
werd.  
Knip sterren uit, die maximum zo groot zijn als een vuist, versier ze eventueel en plak ze op de 
schoendoos. Zo wordt deze doos een teken van hoop en is de doos zo mooi versierd als een 
cadeau dat je zou meenemen als je een van de wijzen was, op zoek naar hoop, naar Jezus 
Christus.  

 

Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen. Vaak wordt de ster boven de kerststal 
weergegeven als een vallende ster, omdat dit een teken van hoop is, dat je een wens mag 
doen, maar natuurlijk ook omdat de ster bewoog en zo de mensen naar de stal bracht.  
Knip een vallende ster uit.  

 

Op de vallende ster mag je nu iets schrijven dat jij zelf wilt bijdragen, iets dat jij gaat doen, 
zodat de wereld beter wordt. Het mag iets zijn waar je in je leven op wil letten, het mag iets 
zijn dat je elke dag kan doen, of iets groters dat je één keer gaat doen, het mag van alles zijn… 
als het maar iets is waardoor de toekomst een extra lichtpuntje krijgt.  
Dit cadeautje is van jou voor de wereld. 

 


