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Vormselvoorbereiding: ‘Kerstmis’ 
 
In deze tijd van het jaar zie je overal kerstversieringen, loop je de kerstman tegen het lijf en lijkt iedereen te 
dromen van een witte kerst. Maar wat is de echte betekenis van het kerstfeest? 
 

De echte betekenis van het kerstfeest 
 
Van oorsprong is het de dag waarop we de geboorte van Jezus vieren, ruim 2000 jaar geleden. De komst 
van Jezus heeft de wereld veranderd. Jezus is het Licht in de wereld en zo kunnen we Kerstmis ook zien als 
een lichtfeest. 
 

Kerstquiz 
 
Waarom vieren we kerst? 
a. We vieren de verjaardag van de kerstman 
b. We vieren dat het winter is. 
c. We vieren de geboorte van Jezus. 
 
Waar werd Jezus geboren? 
a. Jezus werd geboren in Nazareth 
b. Jezus werd geboren in Bethlehem 
c. Jezus werd geboren in Jeruzalem 
 
Hoe reed Maria naar de geboortestad van Jozef? 
a. Met de auto 
b. Op een paard 
c. Op een ezel 
 
Hoe lang is het ongeveer geleden dat Jezus geboren werd? 
a. Ongeveer 2000 jaar 
b. Ongeveer 1000 jaar 
c. Ongeveer 100 jaar 
 
Wie kwamen vlak na zijn geboorte bij Jezus op bezoek? 
a. De keizer van Rome 
b. De familie van Jozef en Maria 
c. Herders.  
 
Waarin lag Jezus vlak na zijn geboorte? 
a. In een voederbak 
b. Bij zijn ouders in bed 
c. In een wiegje 
 
Waarom mochten Jozef en Maria niet in een herberg slapen? 
a. De mensen vonden hun niet aardig. 
b. De hotels waren allemaal dicht. 
c. De hotels zaten allemaal vol. 
 
Hoe wisten de drie koningen waar ze Jezus konden vinden? 
a. Ze gebruikten een kaart van internet 
b. Een ster wees hen de weg. 
c. Er stonden bordjes om de weg te wijzen 
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Woordzoeker 
Zoek in het rooster de volgende woorden 
 
JERUZALEM JESAJA  JEZUS  MARIA 
JOZEF  STER  BETLEHEM HERDER 
STAL  KIND  DAVID  OS 
ELISABET  GOD  EZEL  KAMELEN 
REIS 
 

J E R U Z A L E M K 

E M V E S I E R E A 

S B A R T E J Z H M 

A D B R E S E H E E 

J O D I I L Z E L L 

A O G I R A U R T E 

L K Z O V K S D E N 

A I P E D A A E B O 

T N A R F D D R E S 

S D T E B A S I L E 
 
 
Met de overblijvende letters kun je de volgende zin vormen:  
 
      
 
 

‘Vrede op aarde’ tijdens de 1ste wereldoorlog! 
 

Op Kerstmis klinken ook vaak vredesboodschappen. Hieronder kan je het lezen in een verhaal die zich 
afspeelt tijdens de  1ste wereldoorlog. Je kan het verhaal ook bekijken op YouTube via: 
https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM&feature=emb_logo 
 
Kerstavond, 1914.  Het was een heldere nacht. Overal lag sneeuw en de maan verlichtte het 
niemandsland tussen de loopgraven bij het dorp La Chapelle ‘d Armentieres. De Britse High 
Command maakte zich zorgen en stuurde een bericht naar het front – ‘Het zou goed kunnen dat de 
vijand een aanval overweegt tijdens Kerst of Nieuwjaar. Extra waakzaamheid zal in acht worden 
genomen.’ De generaals hadden geen idee van wat er werkelijk op handen was. 
 
Rond zeven, misschien acht uur, knipperde Albert Moren, van het Second Queens Regiment, nog een 
keer met zijn ogen. Wat was dat, aan de overkant? Een voor een gingen de lichtjes aan. Hij zag 
lantaarns, fakkels, en... waren dat kerstbomen? Toen hoorde hij het: Stille nacht, heilige nacht. Niet 
eerder had het zo mooi geklonken – deze Duitsers hadden duidelijk zangles gehad. ‘Ik zal het nooit 
vergeten,’ zou Moren later zeggen. ‘Het was een van de hoogtepunten van mijn leven.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM&feature=emb_logo
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Natuurlijk konden de Britten niet achterblijven, en dus zetten ze ‘First Noël’ in. De Duitsers 
applaudisseerden en antwoordden met ‘O Tannenbaum’. Zo ging het een tijd door, totdat de 
vijanden samen ‘O Come All Ye Faithful’ in het Latijn zongen. ‘Het was echt ongelofelijk,’ zou soldaat 
Graham Williams zich later herinneren, ‘twee naties die hetzelfde kerstlied zingen in het midden van 
de oorlog.’ 
‘Al snel stonden we te praten alsof we elkaar al jaren kenden’. 
 
Een Schots regiment, iets ten noorden van het Belgische dorpje Ploegsteert, ging nog verder. De 
korporaal John Ferguson hoorde iemand roepen vanuit de vijandelijke loopgraven. Of ze misschien 
wat tabak wilden. ‘Kom naar het licht,’ riep een Duitser, waarna Ferguson het niemandsland betrad. 
 
‘Al snel stonden we te praten alsof we elkaar al jaren kenden,’ schreef hij later. ‘Wat een tafereel – 
kleine groepen van Duitse en Britse soldaten, over het hele front. Vanuit het donker hoorden we 
gelach en zagen we oplichtende sigaretten. [...] Daar waren we dan, lachend en kletsend met 
mannen die we een paar uur geleden nog probeerden te doden!’ 
 
De volgende ochtend klommen de moedigste soldaten weer uit hun loopgraven. Ze liepen voorbij 
het prikkeldraad en schudden de hand van de vijand. Vervolgens zwaaiden ze naar de achterblijvers. 
‘Wij juichten en stoven erop af,’ zou Leslie Walkington van de Queen’s Westminster Rifles zich later 
herinneren, ‘als een menigte voetbalfans.’ 
 
Toen werden er cadeautjes uitgewisseld – chocola, thee en puddings van de Britten, tegenover 
sigaren, zuurkool en schnaps van de Duitsers. Er werden moppen getapt, er waren verkleedpartijen 
en er werden groepsfoto’s gemaakt alsof het één grote reünie was. Op verschillende plaatsen kwam 
het tot potjes voetbal, waarbij de helmen als doelpalen werden gebruikt. Eén wedstrijd wonnen de 
Duitsers met 3-2, een andere wonnen de Engelsen met 4-1. 

 
 

DOE-opdracht: ‘Een vredesster maken’ 
 
Knutsel een vredesster niet te klein - niet te groot 

… in steen, ijzer, hout of papier… 
Kleuren met verf, stift of potlood. 

 
Schrijven er een boodschap van VREDE bij 

… met mooie letters zij aan zij… 
… glitterpracht in die zalige nacht… 

 
Klaar? Breng de ster mee naar de gezinsviering op: 

- kerstavond 24 december om 18.00 u. in de Sint-Niklaaskerk (Koolkerke) 
- kerstdag 25 december om 9.00 u. in de Sint-Jozefkerk (Sint-Jozef) 
- kerstdag 25 december om 10.45 u. in de Sint-Pieter in de bandenkerk (Dudzele) 

 
 
 
 ZALIG  

Kerstfeest 
                                EN EEN GELUKKIG  

       Nieuwjaar 


