Ga (met je gezin) op kerstwandeling in het oude centrum van Voorburg!
Het is bijna kerst. Dit jaar wel wat anders dan andere jaren. Geen grote familiefeestjes,
herdertjestocht, stampvolle kerkdiensten of kliederkerstviering.
Daarom hebben wij iets anders bedacht! Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje
deze kerstwandeling door de wijk. Van 21 december tot 6 januari hangen op verschillende
plekken in in de Herenstraat in Voorburg QR-codes voor de ramen van diverse winkels. Bij
iedere QR-code krijg je een filmpje te zien uit een eigentijdse variant van het kerstverhaal.
Aan het eind van ieder filmpje krijgen jullie een opdracht of vraag om tijdens de wandeling
te bespreken. Op de plattegrond kun je zien hoe je de wandeling moet lopen. De Intro
sheet is bij de kerk achter het
Let op:
- Doe de wandeling met je eigen huishouden. Kinderen kunnen natuurlijk wel
meedoen met bijvoorbeeld hun opa of oma.
- Houd afstand als je andere huishoudens tegenkomt.
- Kijk op de site van het RIVM voor alle huidige coronamaatregelen.

Wil je wat extra’s. Dan kan je optioneel een aantal opdrachten uitvoeren.
Zorg ervoor dat alle kinderen een knapzak bij zich hebben. Het is natuurlijk het leukste als je
deze zelf maakt met een stok en een theedoek. Op internet zijn genoeg voorbeelden te
vinden hoe je dit doet. Daarnaast heb je voor elke deelnemer de volgende dingen nodig:
● een elektrisch waxinelichtje
● wegwerpbekers
● een stuk fruit (appel, mandarijn)
● een beschuit met muisjes, geboortekoekje of een andere toepasselijke traktatie
● een klein cadeautje
Opdracht intro:
In je knapzak vind je wegwerpbekers en electrische waxinelichtjes. Geef iedereen een
bekertje en een waxinelichtje. We gaan net als Jozef en Maria op reis. In deze tijd van het
jaar wordt het heel vroeg donker. Je kunt dan niet op reis zonder licht. Steek je licht aan en
loop met elkaar zo snel mogelijk richting het volgende punt.

Opdracht scène 1:
Maria vertrouwt op God. Op wie vertrouw jij? Laat alle gezinsleden deze vraag
beantwoorden. Loop daarna met elkaar naar het volgende punt.
Vraag voor tieners:
Maria zegt dat ze God wil dienen, ze geeft zich helemaal aan God over. Op het moment dat
ze dit zegt is ze niet veel ouder dan jij. Wat vind jij daarvan als je haar uitspraak hoort?
Opdracht scène 2:
Stel: jij moet ook plotseling op reis, je moet direct weg. Welke spullen moeten er mee?
Vraag voor tieners:
Stel: jij moet ook plotseling op reis, je moet direct weg. Wat kun jij absoluut niet missen?
Opdracht scène 3:
Jozef en Maria waren vast moe en hadden honger. Jij bent ook op reis, en gelukkig heb jij
iets bij je in de knapzak! Tijd voor een gezonde hap.
Vraag voor tieners:
Kijk eens om je heen waar je nu staat. Stel je voor: je staat hier, je bent zwanger en je bent
erg moe. Maar… de airbnb is vol, je fiets is gejat en je telefoon is leeg. Waar zou je kunnen
slapen? Hoe zou je je daarbij voelen?
Opdracht scène 4:
De mensen werden heel erg blij van de boodschap dat er een koning geboren zou worden.
Wat zijn dingen waar jij heel erg blij van wordt? Vertel dat aan elkaar. Je kunt het ook delen
in de groepsapp van jouw kerk.
Vraag voor tieners:
Het volk van Israël keek heel erg uit naar een koning die alles beter zou maken. Soms
ontbreekt het in deze wereld ook wel eens aan lichtpuntjes. Herken je dat? Welke
lichtpuntjes kun je wel noemen?
Opdracht scène 5:
Er is een baby'tje geboren! Daar hoort iets lekkers bij. Haal dit uit je knapzak.
Vraag voor tieners:
Komt God in jouw plannen voor? Hoe ziet dat er dan uit?
Opdracht scène 6:
De koning is bang dat hij geen koning meer mag zijn, dat zijn kroon wordt afgepakt. Jezus
zegt dat je juist blij wordt van geven. Haal het cadeautje uit je knapzak en geef het aan
iemand anders. Hoe vind je het om iets aan een ander te geven?
Vraag voor tieners:
Deze koning is ontzettend bang dat hij de controle en de macht verliest. Herken je dat, kun
je je daar iets bij voorstellen? Hoe zou het zijn als je meer van God in je leven toelaat, zou je
dan de controle verliezen denk je? Hoe zou je dat vinden?
Opdracht scène 7:
Je hebt de hele reis een lichtje meegenomen. Net als dat lichtje schijnt in het donker, zo is
Jezus ‘het licht van de wereld’ Wat zou dat betekenen? Jij kunt ook een lichtje zijn, door
iemand blij te maken. Geef je lichtje weg aan iemand die wel wat vrolijkheid kan gebruiken!
Aan wie geef jij je lichtje?

