
KIDS! Feesten in december
In de winter is het donker en koud. 
Maar gelukkig is december onze feest-
maand! Op deze bladzijdes ontdek je 
welke feesten er gevierd worden in de 
donkerste tijd van het jaar. 

Advent
Kijk jij begin december ook al uit naar de kerstdagen? Dan 
ben je zeker niet de enige. De vier weken voor Kerstmis  
heten advent. Dat woord betekent ‘komst’. In de advents-
tijd wachten christenen op de komst van het kindje Jezus.
Er bestaan allerlei manieren om die vier lange weken voor 
kerst af te tellen. Een adventskalender bijvoorbeeld. Daar-
van mag je elke dag één luikje openmaken. Er verschijnt 
dan een plaatje of soms zit er zelfs iets lekkers achter.

Adventskalender in de vorm van een huisje 

Nederland, ca. 1950, ABM v451k

Wat hoort er bij Kerstmis?
Streep de goede woorden aan.

  kaars   ster   kerstbal
  ei   vuurwerk   stalletje
  kerstboom   dropjes   broodhaantje
  haas   narcissen   lampion
  rendier   kerkdienst   engelenhaar
  kruis   speculaas   lampjes

December is natuurlijk een superfeestmaand. Er zijn zoveel  
gezellige dingen te doen. Het feest begint eigenlijk al zodra je  
de kerstboom gaat versieren…
Wat denk jij, wat is waar? Wanneer begint volgens jou Kerstmis?

   Als de kerstboom in de kamer staat
   Op 25 december
   Als het kerstvakantie is

Wist je dat… er nog steeds  
levende kerststallen bestaan? 
Op kerstmarkten kun je  
namelijk levende dieren en 
kerstfiguren tegenkomen.

Wist je dat… de kerstboom wordt versierd met kerstballen 
en kransjes, die allemaal rond zijn? De cirkel is namelijk 
het symbool van het leven dat altijd doorgaat.
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Kerstmis
Samen liedjes zingen, cadeautjes geven en lekker eten. 
Het lijkt wel een verjaardag! Dat is het ook. Kerstmis 
betekent ‘de mis (of het feest) van Christus’. Christe-
nen vieren dan dat Jezus Christus ruim 2000 jaar 
geleden geboren werd in een armoedige stal in 
Betlehem. De herders waren de eerste mensen  
die hoorden van de geboorte van het kerstkind. 



Kerstliedjes
Geen kerstfeest zonder kerstliedjes. Lees of zing de tekst  
De herdertjes lagen bij nachte. Onderstreep in de tekst,  
wat je terug ziet op het schilderij hiernaast.

Aanbidding der herders, Pieter de Grebber, 1633, StCC s38

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hunnen schaapjes geteld
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Betlehem gingen 
Het was tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Betlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden vol schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.

Nieuwjaarswens, 1900, StCC v126
Driekoningen van 

de Napolitaanse 

kerststal, 18e eeuw 
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Wist je dat… Jozef en Maria ongeveer 100 kilometer 
van Nazareth naar Betlehem moesten lopen? 

Wist je dat… de sterren die je in de kerstboom hangt 
verwijzen naar de ster van Betlehem? In die stad is 
Jezus geboren. De drie wijzen uit het oosten volgden 
een stralende ster, die hen naar het kerstkind leidde.

Oud- en Nieuwjaar 
Met Oud en Nieuw eet je oliebollen en mag je misschien wel een beetje 
champagne drinken. Om middernacht steken we vuurwerk af en wensen 
we elkaar een gelukkig Nieuwjaar.

Wist je dat... kinderen vroeger op nieuwjaarsdag een speciaal 
wensje gingen opzeggen? Daarvoor kregen ze dan snoep of 
geld. Deden jouw grootouders dat ook?

          Maak hiernaast je eigen nieuwjaarswens! 
Heb je weinig inspiratie zoek dan op internet op nieuwjaarswens.

Driekoningen
Ooit was Driekoningen bijna net zo’n belangrijk feest als Kerst-
mis. Het kindje Jezus kreeg in de stal bezoek van drie wijze 
mannen, later koningen genoemd. Dan moest hij wel een heel 
bijzonder kind zijn. De koningen kwamen uit het oosten. Tijdens 
hun lange reis wees een grote en heldere ster hen de weg. 
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