
www.juf-judith.nl 
 

Reactiespel kerst 
 

1 Als je op het bord het woord ‘start’ zit 
staan, dan ……… 

 
Ga je staan en zing je het liedje 

‘o Dennenboom’ 
 

2 Als iemand het liedje ‘O Dennenboom’ 
zingt, dan …… 

 
Teken je op het bord een 

Dennenboom 

3 Als je iemand op het bord een 
Dennenboom ziet tekenen, dan……. 

 
Zeg je: “Er moeten nog ballen 

en lichtjes in de boom” 

4 Als iemand zegt “Er moeten nog ballen en 
lichtjes in de boom”, dan…… 

 
Teken je lichtjes en ballen in de 

getekende Dennenboom 

5 Wanneer iemand lichtjes en ballen in de 
Dennenboom heeft getekend, dan…. 

 
Ga je staan en zing je ‘Twinkel, 

twinkel kleine ster’ 

6 Wanneer iemand zingt ‘Twinkel, twinkel 
kleine ster’, dan…… 

 
Zeg je: “Ik mis de piek nog op de 

boom” 

7 Wanneer iemand zegt: “Ik mis de piek op 
de boom” dan…… 

 
Teken je een piek op de boom 

8 Wanneer iemand een piek op de boom 
tekent, dan…… 

 
Zeg je: “Maar kerst is veel meer 

dan een kerstboom” 

9 Wanneer iemand zegt: “Maar kerst is veel 
meer dan een kerstboom”, dan…. 

 
Ga je staan en zeg je “Dan 
vieren we de geboorte van 

Jezus” 

10 Wanneer iemand zegt “Dan vieren we de 
geboorte van Jezus” , dan 

 
Zing je “Komt allen tezamen” 

11 Wanneer iemand zingt “Komt allen 
tezamen” dan…… 

 
Doe je de lamp uit 

12 Wanneer iemand de lamp uitdoet, dan…… 
 

Teken je een kaars met een 
vlammetje op het bord. 
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13 Wanneer iemand een kaars op het bord 
tekent, dan….. 

 
Loop je naar het bord en blaas 
je heel hard, tegelijkertijd haal 

je het vlammetje weg 

14 Wanneer iemand het vlammetje op het 
bord uitblaast, dan….. 

 
Zeg je: “Jezus werd geboren in 

een stal” 

15 Wanneer iemand zegt: “Jezus werd 
geboren in een stal” dan……. 

 
Teken je een stal op het bord 

16 Wanneer iemand een stal op het bord 
getekend heeft, dan……. 

 
Loop je naar diegene toe en zeg 

je “Wat heb jij dat mooi 
getekend” 

17 Wanneer iemand zegt “Wat heb jij dat 
mooi getekend”, dan…… 

 
Geef je een applaus 

18 Wanneer iemand een applaus geeft, 
dan….. 

 
Sta je op, roep je “dank je wel” 

en gaat weer zitten 

19 Wanneer iemand “dank je wel” heeft 
gezegd, dan…. 

 
Zeg je: “Tijd voor het vervolg 

van het verhaal” 
 

20 Wanneer iemand zegt: “Tijd voor het 
vervolg van het verhaal”, dan…… 

 
Vertel je dat de wijzen uit het 

oosten een ster zagen. 
 

21 Wanneer iemand vertelt dat de wijzen uit 
het oosten een ster zagen, dan……. 

 
 

Teken je een ster op het bord. 

22 Wanneer iemand een ster op het bord 
tekent, dan…… 

 
Vertel je dat bij de herders in het 

veld een engel verscheen.  

23 Wanneer iemand vertelt dat bij de 
herders in het veld een engel verscheen, 

dan…… 
 

Ga je op je stoel staan en zeg je 
“Ik kom met goed nieuws” 

24 Wanneer iemand zegt “Ik kom met goed 
nieuws”, dan……. 

 
Zing je “De herdertjes lagen bij 

nachte” 
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25 Wanneer iemand zingt “De herdertjes 
lagen bij nachte”, dan…… 

 
Zeg je “De herders en de wijzen 
gingen naar de stal om Jezus te 

eren” 

26 Wanneer iemand zegt: “De herders en de 
wijzen gingen naar de stal om Jezus te 

eren” dan….. 
 

Pak je iets uit je laatje en brengt 
dit voor naar het bord, waarop 
de tekening van de stal staat.  

27 Wanneer iemand een geschenk heeft 
gebracht naar de tekening van de stal op 

het bord, dan…… 
 

Ga jij voor de klas staan en zegt: 
“En nu is het wel genoeg voor 

vandaag” 

28 Wanneer iemand zegt: Ga jij voor de klas 
staan en zegt: “En nu is het wel genoeg 

voor vandaag”, dan…… 
 

Schrijf je op het bord 
‘Einde’ 

 


