
 

 

 
Opdracht 1 

 
 
 Wanneer je informatie over de geschiedenis van kerst 
 googled, krijg je veel informatie te zien. Soms zijn het 
 verhalen waar bewijzen voor te vinden zijn. Soms 
 helemaal niet. 
 
  Zo zijn er verschillende verhalen over het 
  thema kerst. Het huidige religieuze  kerstverhaal 
 heeft als thema de geboorte van een  specifiek kindje. 
 Andere en/of oudere culturen gebruiken andere 
 thema's bij hun vieren rond de kerstperiode 
 bijvoorbeeld: liefde, vruchtbaarheid, liefde tussen 
 moeder en kind, huwelijk en trouw, hoop etc. Er zijn 
 op internet vast nog meer te vinden. 
 
  Welk thema vind jij het mooist? Is er een   
  ander thema dat volgens jouw gevierd zou  
  moeten worden? Kun je hier een foto van maken? 
 Neem het allemaal niet te letterlijk. Inspireert deze 
 kaart je op een andere manier?  Ga daar dan vooral 
 mee aan de slag. 
 



 

 

Opdracht 2 
 
 Bomen hebben als we internet mogen geloven,  
 altijd een speciale plaats ingenomen tijdens de  
 kerstperiode. In Duitsland werd al in de 
 middeleeuwen gesproken over de  
 Paradijsboom (een appelboom). De heidenen die 
 leefden in dit deel van europa vereerden rond  
 deze tijd de levensboom (in elk gebied was dat  
 een andere boom. Meestal wel een loofboom).  
  Deze bomen hadden een speciale betekenis.  
 Zoek het verhaal over de Paradijsboom maar  
 eens op. En als je dan toch bezig bent, kun je  
 gelijk zoeken naar andere bomen en hun  
 betekenis voor de cultuur rond deze periode 
 waar die boom bij hoort 
 
 Welke boom zou jij kiezen als kerstboom?  
 Welke betekenis zou die boom hebben? Welke 
 versiering zou er bij horen? Of zou je iets anders 
 dan een boom kiezen? Maak er wat moois van. 
 



 

 

Opdracht 3 
 
  Normaal gesproken vieren we kerst  
 met veel tradities en activiteiten. Afgelopen jaar was  
 dat erg lastig en dit jaar lijkt het dezelfde kant  
 op te gaan. Welke traditie vind jij heel  
 belangrijk? Wat is je favoriete activiteit? Heb 
  je voor kerst in corona tijd iets anders bedacht? Een 
 Andere activiteit of een traditie op een andere  
  manier ingevuld? Wat is de mooist kerstplek  
 in jouw woonplaats?  
  Nog een aantal woorden om je te laten 
 inspireren. Je mag zelf natuurlijk nog meer  
 verzinnen.  
 
 kerstdiner kerstwens  cadeaus   
 kerst mis commercie snoepgoed
 lichtjesroute goede daden kerstkaarten 
 Kerstman ... 
 
 Kun je hier iets mee? Op fotogebied dan  
 natuurlijk. 
 
  Succes 
 



 

 

Opdracht 4 
 
 De notenkraker, Stille nacht, Gaudete, Christmas 
 Carol en ga zo maar door. Dat hoort allemaal bij de 
 kerstcultuur. Heb je een favoriet kerstlied, boek,  
 ballet of film? Kun je het verhaal of de boodschap 
 fotograferen? Of een favoriet karakter uit zo'n 
 verhaal? Of misschien de schrijver, de componist ... 
 Of misschien kun je zelf een fotokerstverhaal   
 bedenken. 
  
 Laat je fantasie de vrije loop. 
 
 
 OF 
 
 Wat wens je dat er volgend jaar gaat gebeuren?  
 Wat wens je anderen toe?  Wat denk je dat er gaat 
 gebeuren? Wat hoop je dat er anders is dan  
 afgelopen jaar? Wat brengt 2022?  
 


