
Escaperoom kerst zondagsschool groep 4-5 basisschool  

 
Even geleden is gebeurd wat de engel Gabriël Maria had gezegd:  

Maria heeft een zoon gekregen en die heeft ze de naam Jezus heeft gegeven.  
 

Maar er is een iemand minder blij met dit nieuws en dat is koning Herodes. 
Hij heeft iets gehoord dat er wijze mannen zijn, die op zoek zijn naar een 

Koning die hier in de buurt geboren zou zijn.  
Hij is woedend, want hij is tenslotte de enige koning hier! 

 
Koning Herodes is niet te vertrouwen. Hij zal proberen ook die Koning te 

vinden.  
Jullie kruipen vandaag in de huid van de wijzen en gaan Jezus redden uit de 

handen van koning Herodes.  
Daar krijgen jullie 40 minuten de tijd voor (waren bij ons in 30-35 minuten 

klaar) 

Zorg dat jullie voor die tijd met baby Jezus en zijn ouders naar Egypte zijn 
gevlucht. 

 
Start: 

Koning Herodes is in alle staten en zit vol emoties. 
Ga op zoek in het lokaal naar de kroon van koning Herodes.  

 
Opdracht 1: 

Herodes roept alle priesters en schriftgeleerden bij zich.  
Hij zit vol emoties. Wat wil hij van hen weten ? 

 
Los de puzzel op met behulp van  

het alfabet met emoticons (zie los blad). 
 

Lees verder bij opdracht 2 die ook aan de kroon zit.  

 
Opdracht 2:  

 
Nou dat weten ze wel! 

Maar waar is die boekrol waar dat ook alweer in staat? 
 

Ga vanaf boven naar beneden door het doolhof.  
Schrijf de letters op waar je langs komt en 

dan ontdek je waar je moet zoeken. 
 

 
Opdracht 3: 

 
Wat goed jullie hebben hem gevonden, maar dat is nou ook wat:  

er mist een stuk tekst uit Micha 5 vers 1 op de boekrol! 

Om dit zichtbaar te kunnen maken heb je een speciale pen nodig.  
 

Het antwoord van de volgende puzzel is de plaats waar je deze pen kunt 



vinden. Vul de klinkers (a, e, o, i, u ) in in de zin hieronder:  

 
Z . . k  . n  d .  p r . l l . n b . k  

 
Als je de pen hebt gevonden kun je de tekst  

en volgende hint op de boekrol lezen. 
 

 
 

 
 

 
 

Opdracht 4: 
 

Maar waar moeten ze in deze plaats dan precies naar zoeken? 

 
Maak de puzzel en draai hem om voor het antwoord. 

 
Het antwoord zegt waar je naar op zoek moet gaan.  

 
 

 
 

Opdracht 5:   

 
Bij deze plek vind je een cryptexrol om de code van het cijferslot te vinden 

 
 

Stel de rol in (bij de zwarte streepjes) op een andere naam 
voor een voederbak.  

 
Aan de andere kant van de rol ( bij de rode streepjes) vinden jullie  

dan de code van 3 cijfers om jullie kistje met geschenken te openen. 
(cijfers 0 tellen niet mee ) 

 
Daarin zit ook de volgende opdracht.  

 

 
 

 
 

 
 



Opdracht 6: 

 
Dan verschijnt een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zegt hem met 

Maria en Jezus naar Egypte te vluchten, omdat koning Herodes naar het kind 
op zoek is en het wil ombrengen. Ze moeten daar blijven totdat God hen weer 

roept.  
Ook jullie als wijzen kregen een droom om niet naar Herodes terug te keren en 

via een andere route terug naar het eigen land te reizen. Maar eerst helpen 
jullie Jozef, Maria en Jezus: 
 
Maak de volgende puzzel om het code woord te vinden met behulp  
van het alfabet van hiëroglyfen (dit zijn Egyptische tekens). 

om met Jezus langs de Egyptische grenswachter te komen.  
 

Je leest het van boven naar beneden. 
Neem de piramidedropjes mee om hem gunstig te stemmen! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gelukt ? Dan ligt er daar een verrassing op jullie te wachten.  

 
 

 

 

   



 

 
Antwoorden: 

 
Opdracht 1: Waar is de messias geboren ? 

 
Opdracht 2: Stoelpoot 

 
Opdracht 3: prullenbak → met blacklight wordt zichtbaar: Bethlehem, 

                  zoek in buurt van plaatsnaambord naar volgende opdracht  

 
Opdracht 4: Zoek de kerststal op 

 
Opdracht 5: kribbe → twee vier zes → code om schatkist te openen 

    met daarin 3 (lege) kadootjes en opdracht 6 
 

Opdracht 6 : Codewoord :Sfinx 
 

 

 
Bijlages / benodigdheden: 

 
Printen: 

-opdrachtbladen 1 -6 
-emoticon alfabet 

-plaatsnaambord Bethlehem 
-afbeelding woestijn Egypte met piramides 

-blad cryptexrol  
-voor- en achterzijde puzzel  

-blad boekrol met tekst 

 

Materiaal nodig: 
-lege wc rol 

-2 grote sateprikkers 

-1 blad iets steviger papier (voor de puzzelstukken) 
-karton goudkleurig voor kroon 

-verrrassing voor aan het einde (bijv piramidedropjes) 
-houten kistje met cijferslot + 2 oogjes  

(Xenos kistje iets verstevigd zie foto en oogjes erin gedraaid ; cijferslotje 
Kruidvat of 

 Ikea) 
 

Maken: 
-kroon maken van karton 

-puzzel opdracht 4: bladen plakken op steviger papier 
 en puzzelstukken knippen 

-cryptexrol maken 
-boekrol :  satéprikkers eraan maken en randjes “oud” maken met lucifer  

-3 lege cadeautjes ( ik kocht te vouwen kadodoosjes bij HEMA) 



 

Meenemen: 
-kerststal met Jozef, Maria en baby Jezus  

-puzzel  
-boekrol 

-alle opdrachtbladen 
-kistje met cijferslot en 3 “cadeautjes” erin 

-afbeelding plaatsnaambord Bethlehem in insteekhoes 
-schaar 

-geheimschriftpen met onleesbare inkt en uv-lampje + plakband 
-piramidedropjes van Venco in zakje 

-schatkistje met klein cijferslot (3 cijfers) 
-3 kleine kadootjes vd wijzen 

-lint om “grens” naar Egypte af te zetten + afbeelding van een piramide op  
 de deur in insteekhoes  

-evt (egyptische) verkleedkleren grenswachter  

-verrassing 
 

 


