QR-code kerstwandeltocht
opdrachten/vragen
Na code 1:
Ieder kind heeft een led-waxinelichtje. Een alternatief kan een lampion of iets
met kerstverlichting zijn. 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 richting het volgende punt.
Na code 2:
Maria vertrouwt op God. Op wie vertrouw jij? Laat alle gezinsleden deze vraag
beantwoorden. Loop daarna met elkaar naar het volgende punt.
Na code 3:
Stel: jij moet ook plotseling op reis, je moet direct weg. Welke spullen moeten er mee?
Na code 4:
Jozef en Maria waren vast moe en hadden honger. Jij bent ook op reis, en gelukkig heb jij
iets bij je! Tijd voor een gezonde mandarijn/appel of banaan.
Na code 5:
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.
Na code 6:

Er is een baby'tje geboren! Daar hoort iets lekkers bij. Geniet ervan!
Na code 7:

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. Aan wie zou jij de komende dagen een mooie
zelfgemaakte kersttekening willen geven?
Na code 8:

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. Aan wie zou jij jullie kaars willen geven?
Let op:
Om de QR-tocht te kunnen lopen heeft elk huishouden een mobiele
telefoon met daarop een QR-app nodig. Deze is gratis te downloaden.

Benodigdheden voor de tocht:
 Voor elk kind:
o Een led-waxinelichtje of lampion o.i.d.
o Een mandarijn, appel of banaan
o Iets lekkers
 Per gezin een mooi ingepakte kaars

