
Kijk, het wordt licht! 
Kerstwandeling in Genderen van zondag 20 december t/m zondag 27 december 2020. 

Zoek mee naar alle stukjes van het kerstverhaal, laat je verrassen door de verhalen, 
liedjes en platen. Een speurtocht voor jong en oud, op je eigen moment te wandelen in 
willekeurige volgorde. 

 

 Print dit blad of pak bij het startpunt een kopie. Neem zelf een pen mee en een smartphone met een QR reader app. 
 Behalve begin- en eindpunt is er geen volgorde in de wandeling, bepaal zelf je tijd en route tussen 10u ’s morgens en 

22u ’s avonds. Alles is te vinden binnen de bebouwde kom. 
 Houd een veilige afstand met andere wandelaars. Alles is coronaproof en er is handalcohol beschikbaar. 
 Voor de jongste kinderen: zoek de sterren, je vind ze bij de verhalen of zomaar in een tuin of achter een raam.  
 Vanaf 5 jaar: in alle sterren vind je letters. Schrijf de letters op bij het juiste verhaal en je vind het middelpunt van het 

kerstverhaal! 

 

 

We starten bij de  
pastorie van de 
Gereformeerde Kerk 
Hoofdstraat 78. 

 

 

Het eindpunt is de 
pastorie van de 
Hervormde Kerk 
Kerkstraat 31.



  

Verhaal Letters 
1. Zacharias en Elisabeth  
2. Elisabeth is zwanger  
3. Maria krijgt een boodschap van de engel Gabriël  
4. Maria gaat op bezoek bij Elisabeth  
5. Maria is dankbaar en zingt een lied  
6. Johannes wordt geboren en Zacharias kan weer praten  
7. Bevel van Keizer Augustus: ga naar de plaats waar je familie vandaan komt  
8. Jozef en Maria gaan naar Betlehem  
9. Jozef en Maria vinden een plaats in de herberg  
10. Jezus is geboren  
11. Herders horen het goede nieuws in de velden van Bethlehem  
12. Herders komen bij de stal en zien het kindje Jezus  
13. Simeon en Anna  
14. De wijzen uit het oosten  
15. De wijzen komen aan bij Herodes  
16. De wijzen komen bij het kindje Jezus en brengen geschenken  
17. Kijk, het Licht!  

 
Ster 18 tot en met 48 zijn losse sterren, je vind ze verspreid door het dorp Genderen, binnen de bebouwde kom. 
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