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in huis speurtocht - de wijzen

Lijkt het jou ook superleuk om het kerstverhaal op een ac�eve manier te delen met je kind(eren)? We hebben een speurtocht 
voor je gemaakt! In deze speurtocht ga je met je kinderen als wijzen door jullie eigen huis heen op zoek naar baby Jezus. 

Het doel van de speurtocht is dus om bij baby Jezus uit te komen. Maar ja, op kraamvisite bij de allerhoogste Koning gaan, 
doe je niet zomaar. Daarom nemen de wijzen goud, wierook en mirre mee. Maar waar hadden ze deze cadeaus nou ook 
alweer neergelegd…? Vind de cadeaus en daarmee ook baby Jezus! 

Hieronder vind je onze instruc�es. Neem even de �jd om er rus�g doorheen te lezen en ga daarna lekker aan de slag. Succes 
en veel plezier! Enne, maak even foto’s dan kunnen we die delen op onze socials!

PS: Breidt de speurtocht uit met je eigen crea�viteit. Je mag helemaal losgaan
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Dit heb je nodig:
• (Lichtgevende )Ster
• 3 ingepakte dozen, dit zijn de 3 cadeaus van de wijzen (goud, wierook en mirre). Als je het leuk vindt kun je ook echte  
  cadeautjes erin doen.
• 5 loca�es in huis.
 Loca�e 1 is het startpunt
 Loca�e 2 t/m 4 zijn de drie plekken waar je de cadeaus gaat verstoppen
 Loca�e 5 is waar baby Jezus gevonden gaat worden.
• Kribbe (poppenbedje of doos) met pop
• Foto van een detail in loca�e 1
• 2 enveloppen
• Koffer met cijferslot
• Leeg vel papier
• Printer
• Lego (niet noodzakelijk)

Voorbereiding:
Bekijk de voorbeeld pla�egrond voor extra duidelijkheid.
Print de brieven uit.

Loca�e 1. start
  Zet op het startpunt van je speurtocht de lichtgevende ster   neer. 
  Hierbij leg je de eerste brief                en de kronen                         . De kronen kun je eerder uitprinten en  
   uitknippen. Of terplekke laten knippen door de kinderen. Natuurlijk kun je ze ook nog mooi versieren.
  Verstop in dezelfde ruimte als waarin de ster staat de envelop met de foto                 van een detail van loca�e 1. 
  Print 2x het blad met het geheimschri�. Maak een geheimschri� dat een aanwijzing is voor loca�e 5.
  Vul op het eerste blad le�ers achter de plaatjes in. Knip de plaatjes van het tweede blad uit. Plak de plaatjes  
  van de le�ers die je nodig hebt achter elkaar op een leeg vel. Zie het voorbeeld.
  Zet op de tweede envelop een ster                . In deze envelop stop je de bladen met het geheimschri�.
  Verstop ook op loca�e 1 de envelop met de ster voor de eindloca�e. Zorg dat de verstopplek niet makkelijk te  
  vinden is, hang hem bijvoorbeeld aan het plafond.
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Loca�e 2. Goud
  Print de puzzel            uit. Schrijf op de achterkant van de puzzel de le�ers waarmee je loca�e 3 benoemt,  
  bijvoorbeeld “badkamer” (zie voorbeeld). Zorg dat je het woord alleen kan lezen als je de puzzel goed in elkaar  
  hebt gezet. Knip de puzzel uit. 
  Leg het eerste cadeau    met brief 2                  en de puzzelstukjes op loca�e 2.

Loca�e 3. Wierook
  Maak een legopuzzel              (zie voorbeeld) verwijzend naar loca�e 4, zie voorbeeld. Geen lego in huis?  
  Gebruik dan ander materiaal.
  Print de 4 cijfers uit         .
  Leg het tweede cadeau            met brief 3                en de legopuzzel op loca�e 3. Hang aan de muur de 4 cijfers.

Loca�e 4 Mirre
  Stel het cijferslot          van de koffer in op de 4 cijfers van loca�e 3.
  Stop het derde cadeau             in de koffer. Leg de koffer en brief 4                 op loca�e 4.

Eindloca�e 5 
Zet hier de kribbe met de pop neer. 
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Verloop van de speurtocht:

De speurtocht start bij de (lichtgevende) ster. Hier wordt brief nummer 1 gelezen.
De drie wijzen kunnen drie kinderen zijn, maar natuurlijk ook twee volwassenen en één kind. Maak je eigen samenstelling. Heb je 
meer dan drie kinderen, zorg dan voor extra kronen.
Na het lezen van de brief, ga je op zoek naar de envelop met de foto van cadeau-loca�e 2.
De wijzen gaan naar loca�e 2. Daar vinden ze cadeau nummer 1 (let op: niet uitpakken!), brief 2 en de puzzelstukjes.
De wijzen maken de puzzel en gaan naar loca�e 3.
De wijzen lossen de legopuzzel op, nemen de cijferpapiertjes mee en gaan naar loca�e 4.
De wijzen maken de koffer open en gaan daarna terug naar loca�e 1.
Ze zoeken de envelop met ster, lossen het geheimschri� op en gaan dan naar loca�e 5.
Daar vinden ze baby Jezus.
Heb je echte cadeautjes in de cadeaus gedaan, dan kan je deze nu openen.
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1 Brief 1

Meer dan 2000 jaar geleden scheen er een 
hele felle ster aan de hemel. Drie wijzen zagen 
de ster. Wat was hij mooi! Wat scheen hij fel! 
Plotseling herinnerden de drie wijzen zich wat 
ze hadden gelezen in de heilige boeken van 
God. Een ster zou de weg wijzen naar de 
nieuwe Koning. De enige echte Koning! De 
Redder. 
Vandaag zijn jullie de wijzen. Ze de kronen op 
en ga op zoek naar de nieuwe Koning! Oh, 
wacht! Jullie kunnen natuurlijk niet naar een 
pasgeboren Koning zonder cadeaus. Eerst 
moeten jullie de cadeaus halen.
Maar waar zijn ze ook alweer? Ergens in deze 
ruimte vind je een envelop met een tip!
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Brief 2

Het eerste cadeau heb je gevonden: goud. Nu 
het tweede cadeau. In deze kamer liggen 6 
puzzelstukjes verstopt. De puzzel zal je de 
weg wijzen naar het tweede cadeau.
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3 Brief 3

Je bent bij het tweede cadeau: wierook. Nog 
één cadeau en je kunt naar baby Jezus op 
zoek. In deze kamer hangen 4 cijfers. Neem 
deze mee naar het derde cadeau. Om erachter 
te komen waar het derde cadeau is, moet je de 
legopuzzel oplossen.
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4 Brief 4

Jippie! Je bent bij het derde cadeau. Maar het 
cadeau zit in deze koffer. Heb je de cijfers 
nog? Gebruik ze om de koffer open te maken. 
Nu vind je het derde cadeau: mirre! Nu kun je 
eindelijk op weg naar de Koning. De ster wees 
de weg naar baby Jezus. Ga terug naar de 
ster. Daar is nog een envelop verstopt met een 
ster er op. In deze envelop vind je locatie 5!
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Locatie 1

Locatie 5

Locatie 3

Locatie 4

Locatie 3
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Voorbeeldpla�egrond
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Kroon
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Geheimschri� 
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Voorbeeld geheimschri�

Uit deze set komt het woord “schuur”
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  Puzzel plaat
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Voorbeeld puzzel plaat
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Lego voorbeeld
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Cijfers voor cijferslot2
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