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Inleiding 
Die storielyn van Jesus 

Hoe goed ken jy die storielyn van Jesus? Kan jy en jou kinders die verhale van sy geboorte en 
kinderjare een na die ander vir mekaar vertel? 

Hier is ‘n boek wat jy kan gebruik om die storielyn van Jesus onder die knie te kry saam met 
jou kinders. Jesus se geboorte en kinderjare is kronologies gerangskik om saam met jou 
kinders te lees. Só kan jy die storielyn van Jesus in hulle lewens vaslê. Dit is die fondament 
vir die boodskap van Jesus soos die res van die Nuwe Testament dit vir ons vertel. 

Die tekste is ingedeel om saam met ‘n Adventskalender te gebruik. Daar is tekste vir elke 
dag van die 1ste Sondag in Advent tot en met Kersdag 2020.  

Die indeling begin by die 1ste Advent, Sondag 29 November 2020, tot by Kersdag, Vrydag 
25 Desember 2020. Ek sluit ook die preektekste in waaroor ek die Sondae gaan preek. 

Ter wille van ‘n maklike teks vir die kinders, gebruik ek vir die NT die vertaling van Die Nuwe 
Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan deur Stephan Joubert, Jan van der Watt 
en Hennie Stander (1999 – Carpe Diem). Vir die OT gebruik ek die vertaling van die 
Afrikaanse Bybel vir Almal (2007 – Bybelgenootskap RSA).  

Adventskrans 

Maak vir julle ‘n Adventskrans met vyf kerse. Hier is ‘n 
voorbeeld langsaan. 1ste pers kers = Hoop. 2de pers 
kers = Vrede. Pienk kerk = Vreugde. 3de Pers kers = 
Liefde. Wit kers = die Lig van Christus. 

Steek die eerste week die eerste kers aan wanneer julle 
die onderskeie tekste elke dag lees en bespreek. Die 
tweede week steek julle die eerste en die tweede kers 
aan. Ensovoorts. Tot al die kerse brand op Kersdag. 

Lees die verhaal van Jesus 

Lees die teks vir die dag en gebruik die volgende vrae om die betekenis van die verhaal van 
Jesus met julle kinders te bespreek. Hou hulle ouderdom in gedagte. 

Lees:   1. TEKS: Wat word gesê of beskryf en wie is betrokke? 

2. KONTEKS: Waar en wanneer het dit gebeur? 

Luister: 3. BEGRIP: Hoekom is dit geskryf? 

4. BETEKENIS: Wat ontdek julle, veral van Jesus? 

Leef: 5. DINK: Watter boodskap het dit vir julle (insigte, beloftes, opdragte)? 

6. DOEN: Hoe kan julle daarop reageer? 
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Adventskalender 

Beplan ook vir elke dag ‘n verrassing vir die kinders. 
Julle sal dit vooraf vir hulle moet regkry! 

My ma het toe ons kinders was só ‘n kalender gemaak. 
Sy het vuurhoutjie dosies op ‘n kaart geplak – een vir 
elke dag tot by Kersdag. Binne-in elke dosie was daar ‘n 
verrassing. Ons het beurte gemaak om die dosies oop 
te maak. Binne-in was daar ‘n boodskap. Die boodskap 
het ons gelei na of ‘n sjokolade, of ‘n geskenkie, of ‘n 
uitstappie.  

Dit was wonderlik! Dit het ons regtig laat uitsien na Kersfees. En die wag makliker gemaak.  

Gebruik julle verbeelding! GENIET! 

 

Chris van Wyk         November 2020 

Die voorblad is ‘n foto van ‘n skildery van Alida Bothma oor Jesus se vlug na Egipte met 
verlof. 
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JESUS SE GEBOORTE 
29 NOVEMBER – JESAJA 63:15-64:9 

Here, U is ons Vader – SONDAG VAN HOOP 

Is U nie meer lief vir ons nie? 

“Here in die hemel, kyk na ons uit u gewyde en pragtige woonplek. Is U nie meer lief vir ons 
nie? Is U nie meer sterk nie? Is U nie meer bekommerd oor ons nie? Is U nie meer jammer 
vir ons nie? Ja, U is ons Vader. Abraham of Jakob is nie ons vader nie. Hulle weet nie van ons 
nie. Here, U is ons Vader, U is nog altyd ons Bevryder, dit is u Naam. Here, hoekom laat U 
ons weggaan van u pad? Hoekom maak U ons hardkoppig sodat ons U nie dien nie? Kom 
terug na ons toe, na u dienaars, die stamme wat aan U behoort. U gewyde volk het net 'n 
kort tydjie in die land gewoon. Toe het ons vyande gekom en hulle het u tempel verwoes. 
Ons het geword soos mense oor wie U nooit regeer het nie, soos mense wat nie aan U 
behoort nie.” 

ie berge voor U bewe. U moet kom soos 'n “U moet die hemel oopskeur en afkom, sodat d
rand steek, 'n vuur wat water laat kook. Dan sal u vyande u Naam vuur wat hout aan die b

ken en die volke sal voor U bewe. Lank gelede het U wonderwerke gedoen, ons het nie 
n die berge het gebewe. Ons het nooit voorheen gedink U sal dit doen nie. U het afgekom, e

r nie, niemand het 'n ander god gesien wat hierdie dinge doen vir die van so iets gehoo
mense wat in hom glo nie. U help graag die mense wat doen wat reg is, en wat bly is 

l hê hulle moet lewe. Maar U het kwaad geword daaroor, die mense wat onthou hoe U wi
en het. Sal U ons weer red? Ons almal het soos onrein mense geword, toe ons sonde gedo

alles wat ons reg probeer doen, is nog soos vuil klere. Ons almal is soos blare wat droog is 
soos 'n wind wat ons wegwaai. Niemand het U aanbid nie, en verlep het en ons sondes is 

het probeer om vas te hou aan U nie. Daarom het U weggekyk van ons, U het ons niemand 
Maar, Here, U is ons Vader. Ons is die klei, en laat wegsmelt omdat ons sonde gedoen het. 

het ons almal gemaak. Here, U moenie aanhou om vir ons kwaad te U  U is die Pottebakker.
wees nie, U moenie altyd aan ons sondes dink nie. Kyk asseblief na ons, onthou ons almal is 
u mense. U gewyde stede het 'n woestyn geword, Sion het 'n woestyn geword, daar is nie 

ar ons salem nie. Ons gewyde, pragtige tempel het verbrand, die plek wamense in Jeru
, U sien hierdie voorvaders U geprys het. Al ons mooi huise het hope klippe geword. Here

dinge, wil U niks doen om ons te help nie? Wil U altyd net stilbly en ons laat swaarkry?” 
(ABA) 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 
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• Let veral op na die twee swartgedrukte gedeeltes. Die volk was baie bang dat God 
nie meer vir hulle lief was nie. Hulle was in ballingskap in ‘n ver land en ver van hulle 
huise af. Hulle het gewonder of God nie meer bekommerd is oor hulle nie. Dat Hy nie 
meer jammer is vir hulle nie. Voel julle ook soms so? Is daar ander mense wat soms 
só voel. 

• Jesaja antwoord die volk. God is hulle Vader. Hulle is die klei en Hy is die 
Pottebakker. Watter hoop het dit vir die volk gebring? Watter hoop bring dit vir ons 
vandag? Hoe help ons ander mense hiermee? 

• Bid saam en laat ‘n kind die eerste verrassing oopmaak. Miskien ‘n legkaart. 

30 NOVEMBER – LUKAS 1:1-4 

Ooggetuies vertel die verhaal van Jesus Christus 

Die Doel 

1 1–2 Beste Teofilus! 

Baie mense het al boeke geskryf oor wat Jesus gedoen het. Hulle het die woorde van die 
dissipels neergeskryf wat van die begin af saam met Jesus was. 

3–4 Ek het ook besluit om aan jou te skryf. Ek wil stap vir stap vir jou vertel wat Jesus alles 
gedoen het. Ek het seker gemaak dit wat ek skryf, is die waarheid. As jy my verhaal oor Jesus 
lees, sal jy sien dat alles wat jy oor Hom gehoor het, die waarheid is. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Gesels met jou kinders oor die waarde van ooggetuies. Laat hulle voorbeelde noem 
waar ooggetuies die waarheid van iets bevestig.  

• Lukas verseker ons hier dat die evangelie van Jesus Christus betroubaar is. Daar was 
ooggetuies wat dit kon bevestig. Wat beteken dit vir julle? 

• Bid saam en laat ‘n kind die tweede verrassing oopmaak. Miskien ‘n inkleurboek. 

1 DESEMBER – LUKAS 1:5-20 

Gabriël kondig Johannes se geboorte vir Sagaria aan 

’n Engel Praat met Sagaria 

5–7 My verhaal begin met Sagaria. Hy was ’n priester. In daardie tyd was Herodes die koning 
van Judea. Sagaria se vrou se naam was Elisabet. Sy kom uit Aäron se familie. Sagaria en 
Elisabet het gedoen wat God sê. Hulle het nie kinders gehad nie en was al baie oud. 

8–17 Op ’n dag moes Sagaria as priester in God se tempel in Jerusalem werk. Hy het by die 
altaar gewerk. Terwyl Sagaria daar was, het baie mense buitekant gebid. Skielik staan daar 
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’n engel van die Here by hom, aan die regterkant van die altaar. Sagaria het groot geskrik. 
Die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria. God het gehoor wat jy bid. Jou vrou 
Elisabet gaan een van die dae ’n seun hê. Noem hom Johannes. Hy gaan baie blydskap in jou 
lewe bring. Baie ander mense sal ook bly wees oor hom. God het hom gekies vir ’n 
belangrike werk. Daarom mag Johannes nooit wyn of bier drink nie. Die Heilige Gees sal van 
sy geboorte af by hom wees. Johannes sal baie Israeliete wat sonde doen na die Here hulle 
God terugbring. Sy belangrikste werk sal wees om vir hulle te sê die Here is op pad. Net soos 
Elia sal Johannes sorg dat pa’s en seuns nie meer vir mekaar kwaad is nie. Johannes sal die 
Israeliete gereed kry vir die Here se koms.” 

18 Sagaria was verbaas oor die engel se woorde. “Hoe weet ek u praat die waarheid? Ek is al 
oud. My vrou is ook te oud om kinders te hê.” 

19–20 Toe sê die engel: “Ek is die engel Gabriël. Ek dien God. Hy het my na jou toe gestuur 
met hierdie nuus. Omdat jy my nie wil glo nie, sal jy nie kan praat nie tot op die dag dat jou 
seun gebore word. Alles wat ek vir jou gesê het, sal waar word.” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Sagaria en Elisabet wou graag kinders hê, maar kon nie. Ken julle mense wat nie 
kinders het nie? Hoe dink julle voel hulle?  

• Die Here belowe egter dat Hy vir hulle ‘n kind gaan gee. Hoekom was Sagaria só 
verbaas? Hoe sou julle gevoel het as dit met julle gebeur het? 

• Gesels oor die rol wat gebed in julle lewe speel. Wanneer bid julle? Waarvoor vra 
julle? Hoe antwoord die Here? Het God al beloftes vir julle waar gemaak? 

• Bid saam en laat ‘n kind die derde verrassing oopmaak. Miskien ‘n sjokolade. 

2 DESEMBER – LUKAS 1:21-25 

Elisabet is bly dat sy Johannes verwag 

Die Engel se Woorde Word Waar 

21–22 Die mense wat gewag het dat Sagaria hulle moet seën, het gewonder hoekom hy so 
lank by die altaar bly. Toe Sagaria buitetoe kom, kon hy nie praat nie. Die mense het gesien 
iets het met hom gebeur. Hy het met sy hande vir hulle beduie dat ’n engel na hom toe 
gekom het. 

23–25 Toe Sagaria se werk in die tempel klaar was, het hy teruggegaan na sy huis toe. Nie 
lank daarna nie het Elisabet ’n baba verwag. Sy was baie bly hieroor. Sy het vir vyf maande 
eenkant gaan bly. “Die Here het ’n wonderwerk gedoen,” het sy gesê. “Hy het gesorg dat 
mense nie meer met my spot omdat ek nie kan kinders hê nie.” 

Betekenis en boodskap 
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• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Sagaria en Elisabet het verskillend gereageer op die goeie nuus. Wat leer julle by 
hulle albei? 

• Elisabet het God vertrou. Gesels oor watter rol vertroue in God se beloftes speel.  
• God gee egter steeds vir Sagaria wat hy gevra het! Wat sê dit vir julle van genade? 
• Bid saam en laat ‘n kind die vierde verrassing oopmaak. Miskien ‘n storieboek. 

3 DESEMBER – LUKAS 1:26-38 

Gabriël kondig Jesus se geboorte vir Maria aan 

Jesus Kom 

26–28 Toe Elisabet ses maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret toe 
gestuur. Dit is ’n dorp in Galilea. Hy moes met ’n jong meisie gaan praat wat daar gebly het. 
Haar naam was Maria. Sy was verloof aan Josef, ’n man uit koning Dawid se familie. Toe 
Gabriël by Maria kom, sê hy: “Goeiedag. Ek het goeie nuus vir jou: die Here is by jou!” 

29–33 Maria het groot geskrik. “Wat is aan die gang?” het sy gewonder. Die engel sê vir 
haar: “Moenie bang wees nie. God is goed vir jou. Jy sal binnekort ’n seun hê. Jy moet Hom 
Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die Seun van die Allerhoogste God genoem 
word. Hy sal vir altyd koning wees oor die mense van Israel.” 

34–35 Maria vra toe vir Gabriël: “Hoe kan so iets gebeur? Ek is nog nie getroud nie.” 

Toe sê Gabriël: “Die Heilige Gees sal sorg dat jy ’n Kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal 
jou laat verwag. Hierdie Kind van jou sal die Seun van God genoem word.” 

36–37 “Ek het nog goeie nuus vir jou,” sê Gabriel. “Elisabet, ’n familielid van jou, verwag 
ook. Sy is al oud. Maar sy sal een van die dae ’n seun hê. Sy verwag nou al ses maande lank. 
God kan enigiets doen.” 

38 Toe sê Maria: “My lewe is in die Here se hand. Dit wat Hy wil hê, moet met my gebeur.” 

Hierna het Gabriël weggegaan. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Jesus is die Seun van God. Hoekom moes Hy dan as mens gebore word? 
• Gesels oor God se goedheid. Hy gee vir Maria ‘n kind. Hy gee ook vir ons almal ‘n 

Koning. God kan enigiets doen. Hoe laat dit julle voel? 
• Bid saam en laat ‘n kind die vyfde verrassing oopmaak. Miskien ‘n briefie van 

waardering. 
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4 DESEMBER – MATTEUS 1:18-25 

‘n Engel oortuig Josef om met Maria te trou 

Jesus word Gebore 

18–19 Nou kom ons by die storie van Jesus se geboorte. Dit het so gebeur: 

Maria was verloof aan Josef. Voordat hulle getroud is, het Josef op ’n dag agtergekom Maria 
gaan ’n baba hê. Hy was baie omgekrap hieroor. Die Heilige Gees het gesorg dat Maria ’n 
kindjie verwag. Maar Josef het dit nie geweet nie. Omdat hy die Bybel goed geken het, het 
hy geweet Maria is in groot moeilikheid omdat sy ’n kind verwag voor sy nog getroud is. Hy 
het besluit om stilletjies sy goed te vat en pad te gee. Hy wou nie voor almal die verlowing 
breek nie. 

20–21 Terwyl Josef planne gemaak het om Maria te los, het hy een nag ’n droom gehad. ’n 
Engel wat van die Here af kom, het met hom kom praat. Hy het vir hom gesê: “Josef, jy mag 
maar met Maria trou. Moenie bekommerd wees nie. Dis die Heilige Gees wat gesorg het dat 
sy verwag. Een van die dae gaan sy ’n Seuntjie hê. Noem Hom Jesus. Weet jy, Hy gaan ’n 
wonderlike ding doen. Hy gaan mense se sondes wegvat.” 

22–23 Die engel het die woorde wat Jesaja in die Bybel geskryf het, daardie nag laat waar 
word. Jesaja het gesê: 

“’n Jong meisie sal ’n seun verwag. As Hy gebore word, sal almal sê Hy is God wat by ons 
kom bly het.” 

24–25 Na die droom het Josef wakker geword. Hy het alles gaan doen wat die Here se engel 
vir hom gesê het. Josef het kort hierna met Maria getrou. Maar hy het nie by haar geslaap 
totdat haar seuntjie gebore is nie. Toe die Seun gebore is, het Josef Hom Jesus genoem. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Gesels oor wat julle van Josef leer.  
• Gesels ook oor wat die engel vir ons van Jesus leer. 
• Bid saam en laat ‘n kind die sesde verrassing oopmaak. Miskien ‘n uitstappie vir 

alleentyd. 

5 DESEMBER – LUKAS 1:39-45 

Elisabet word met die Heilige Gees vervul 

Elisabet Loof die Here 
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39–45 Maria was baie bly oor die goeie nuus wat sy gehoor het. Sy het dadelik by Elisabet 
gaan kuier daar in ’n dorp in die berge van Juda. Toe Elisabet Maria se stem hoor, het die 
kindjie binne-in haar beweeg. Elisabet is met die Heilige Gees vervul. Sy het hard uitgeroep: 

“Maria, jy is die gelukkigste vrou op aarde. 

God het jou gekies vir ’n spesiale werk. 

Jy gaan die ma van ’n baie belangrike Kind wees. 

Ek is so bly dat jy, die moeder van die Here, nou hier by my kom kuier. 

Die oomblik toe ek jou stem gehoor het, het die kindjie binne-in my van vreugde 
opgespring. 

Maria, jy is baie gelukkig! 

Want jy glo alles wat die Here vir jou gesê het.” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Gesels oor wat julle van die Heilige Gees leer.  
• Gesels ook oor Maria. God het haar gekies vir ‘n spesiale werk. 
• Doen Hy vandag nog dieselfde? Hoe laat dit julle voel? 
• Bid saam en laat ‘n kind die sewende verrassing oopmaak. Miskien ‘n fliek om saam 

te kyk. 

6 DESEMBER – Jesaja 40:1-11 

Soos ‘n Herder versorg God sy skape – SONDAG VAN VREDE 

Dit sal nou beter gaan  

“Die profeet het gesê: “Julle moet vir my volk sê dit sal nou beter gaan, julle moet sê dit sal 
beter gaan.” Dit sê julle God. “Julle moet die mense van Jerusalem bly maak, julle moet vir 
hulle sê hulle is nou nie meer slawe nie, hulle het klaar swaargekry. Ek het hulle klaar gestraf 
oor al hulle sondes.”  

Die Here sal verskyn 

Iemand het geskree: “Julle moet in die woestyn 'n pad gereedmaak vir die Here, julle moet 
die pad gelykmaak vir ons God! Julle moet al die valleie toegooi met grond en julle moet al 
die berge plat maak, julle moet die heuwels wegvat sodat die grond gelyk is. Dan sal die 
Here verskyn en Hy sal vir almal wys Hy is die Koning. Die Here self het gesê dat Hy dit sal 
doen.” Iemand het gesê: “Jy moet hard praat sodat almal jou kan hoor.” En ek het gesê: 
“Wat moet ek sê? Mense is soos gras, ook as hulle mooi en goed is, is hulle soos die 
veldblomme. Wanneer die Here die wind laat waai oor die gras en die blomme, dan word 
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hulle droog en hulle verlep. Ja, die mense is soos gras. Gras en blomme word droog en 
verlep, maar die dinge wat ons God sê, sal nooit verander nie.” Mense van Jerusalem, 
mense van Sion, julle moet die boodskappers wees wat die goeie nuus bring. Julle moet 
hoog op 'n berg klim en hard skree. Julle moenie bang wees nie, julle moet vir die stede van 
Juda sê: “Hier kom julle God! Kyk, die Here kom, Hy is die Sterk God, Hy kan doen wat Hy wil 
doen. Kyk, Hy bring sy mense saam, sy volk is by Hom. Hy sal vir hulle sorg soos 'n herder vir 
sy skape sorg. Hy sal die skaap-lammers bymekaarmaak en teen sy bors dra, Hy sal die ooie 
wat lammers het, so lei dat hulle nie seerkry nie.”” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Dit was ‘n baie moeilike jaar. Met die virus. Met die inperking. Met die skool. Hoe 
voel julle oor al die dinge wat hierdie jaar gebeur het? 

• Die volk het baie swaargekry in ballingskap. Hulle het uitgesien na vrede in hulle eie 
land. Jesaja bring die goeie nuus: “Dit sal nou beter gaan.” God gaan hulle soos 
skaap-lammers aan sy bors dra. Hy sal sorg dat hulle nie seerkry nie. Wat beteken 
dié boodskap ook vir julle?  

• Bid saam en laat ‘n kind die agste verrassing oopmaak. Miskien ‘n briefie van 
waardering van ‘n ouma of oupa. 

7 DESEMBER – LUKAS 1:46-56 

Maria is bly oor God haar raakgesien het 

Maria Loof God 

Maria sê toe: 

46–55 “Ek wil ’n lied sing om die Here se Naam groot te maak. 

Ek wil juig oor God. Hy is my Redder. 

Ek is glad nie belangrik nie. 

Maar God het my raakgesien. 

Almal sal van nou af sê ek is die gelukkigste vrou op aarde. 

Want die Almagtige God het groot dinge aan my gedoen. 

God is groot en sterk. Hy is baie goed vir almal wat voor Hom buig. 

Sy goedheid hou net aan en aan. 

Die Here doen groot dinge. 

Mense wat te veel van hulleself dink, jaag Hy weg. 

Konings stamp Hy van hulle trone af, maar nederige mense is vir Hom belangrik. 
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God gee vir honger mense baie kos, en Hy laat rykes sonder kos wegstap. 

God het sy volk Israel al baie keer kom help. 

Hy vergeet nooit sy beloftes wat Hy aan hulle gemaak het nie. 

Hy is goed vir hulle, presies soos wat Hy vir Abraham en al sy kinders belowe het.” 

56 Maria het sowat drie maande by Elisabet gebly. Toe het sy huis toe gegaan. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Wat leer ons hier oor gelukkig wees? Is dit wanneer mense goed praat oor jou? Of 
as iets goeds met jou gebeur? Hoe voel ‘n mens as God goed is vir jou?  

• Maria sê God vergeet nooit sy beloftes nie? Hoe laat dit julle voel? 
• Bid saam en laat ‘n kind die negende verrassing oopmaak. Miskien ‘n lekker Magnum 

roomys. 

8 DESEMBER – LUKAS 1:57-66 

Johannes die Doper word gebore 

Johannes se Geboorte 

57–58 ’n Ruk later het Elisabet ’n seun gehad. Al haar vriende en familie was saam met haar 
bly dat die Here so goed is vir haar. 

59–60 Agt dae na sy geboorte het Sagaria en Elisabet hulle kindjie laat besny. Die res van die 
familie wou hom Sagaria noem. Maar Elisabet het hulle gekeer. “Nee, wag! Sy naam is 
Johannes.” 

61–64 “Hoekom? Niemand in jou familie se naam is dan Johannes nie,” het hulle gesê. “Kom 
ons hoor wat dink Sagaria.” 

Die mense vra toe vir hom wat sy seun se naam moet wees. Sagaria skryf op ’n houtbord: 
“Sy naam is Johannes.” Almal was verbaas. Terwyl hulle nog daar staan, het Sagaria weer 
begin praat. Hy het God geprys. 

65–66 Al Sagaria en Elisabet se vriende en bure was bly omdat God so goed is. Hulle kon nie 
ophou praat oor hierdie wonderwerk nie. “Wat gaan hierdie kindjie nog alles doen?” het die 
mense vir mekaar gevra. Almal kon sien die Here is by Johannes. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 
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• Ons dink baie keer dat ons lewe nie saak maak nie. Sagaria se verhaal sê dat God 
goed is. Dat ons lewens vir Hom saak maak. Hy doen wonderwerke vir ons. Kan julle 
dit raaksien in julle lewens? 

• Bid saam en laat ‘n kind die tiende verrassing oopmaak. Miskien ‘n lekker resep vir 
koekies bak met die bestanddele. 

9 DESEMBER – LUKAS 1:67-75 

Sagaria profeteer dat God die Redder gestuur het 

God Onthou sy Beloftes 

67–75 Die Heilige Gees het Sagaria vervul. Hy sê toe: 

“Loof die Here, die God van Israel! 

Hy het ons kom red. 

God het ’n sterk Redder na ons toe gestuur. 

Hierdie Redder kom uit die familie van koning Dawid, die Here se dienaar. 

Die Here het belowe Hy sal ons red van ons vyande, en dat Hy vir ons goed sal wees. 

God onthou al sy beloftes; ook sy belofte aan Abraham: 

God sal ons red sodat ons Hom elke dag kan dien.” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Gesels oor God wat sy beloftes onthou. Kan julle onthou wat Hy vir Abraham belowe 
het (Gen 12:1-2)? En vir Dawid (2 Sam 7). Wat beteken dit dat God vir ons ‘n sterk 
Redder gestuur het? 

• Bid saam en laat ‘n kind die elfde verrassing oopmaak. Miskien ‘n klein Crazy Store 
geskenkie. 

10 DESEMBER – LUKAS 1:76-80 

Sagaria profeteer dat Johannes die boodskapper sal wees 

Johannes se Werk 

76–79 Sagaria het verder gepraat: 

“En jy, Johannes, my seuntjie, jy is die boodskapper van die Allerhoogste. 

Jy sal die Here se pad gereed maak. 

Jy sal vir die mense sê hoe hulle by God kan uitkom. 
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Jy sal ook vir hulle sê hoe hulle sondes vergewe kan word. 

God is baie goed vir ons. 

Sy liefde sal soos die son oor ons donker wêreld skyn. 

Dan sal almal wat in die donker leef weer bly wees. 

Johannes sal vir mense wys hoe om op God se pad van vrede te stap.” 

80 Johannes het gou groot geword. Die krag van die Gees was by hom. Hy het later in die 
woestyn gaan bly. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Gesels oor die rol van Johannes as die Voorloper vir die Verlosser. Hoe verskil dit van 
die rol van Jesus? 

• Bid saam en laat ‘n kind die twaalfde verrassing oopmaak. Miskien ‘n dag af van 
huiswerkies. 

11 DESEMBER – LUKAS 2:1-7 

Jesus word gebore in Betlehem 

Jesus se Geboorte 

2 1–5 In daardie tyd het keiser Augustus gesê dat al die mense in die Romeinse Ryk 
getel moes word. Dit het gebeur toe Sirenius die leier van Sirië was. Almal moes in daardie 
tyd na hulle geboorteplekke toe gaan om hulle name daar te laat neerskryf. Josef, Maria se 
verloofde, het van Nasaret af na Betlehem, die stad van Dawid, gegaan. Hy het soontoe 
gegaan want hy kom uit Dawid se nageslag. Maria, wat toe vir Jesus verwag het, het saam 
met hom gegaan. 

6–7 Terwyl Josef en Maria daar in Betlehem was, is haar Seun gebore. Dit was haar eerste 
kind. Sy het Hom styf toegedraai en in ’n krip laat slaap, ’n bak waaruit die diere hulle kos 
eet. Omdat daar geen plek vir Josef en Maria in Betlehem was nie, moes hulle tussen die 
diere bly. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Hoekom moes Jesus in Betlehem gebore word? Hoe het God dit reggekry dat die 
profesie in Miga 4:2 vervul is? Watter betekenis het dit vir ons dat God sy profesieë 
laat vervul? 

• Bid saam en laat ‘n kind die dertiende verrassing oopmaak. Miskien ‘n volgende 
uitstappie vir alleentyd. 
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12 DESEMBER – MATTEUS 1:1-17 

Jesus is die Seun van die Mens 

Kyk net wie is Almal Deel van Jesus se Aardse Familie 

1 1 Jesus is die belangrikste mens wat nog ooit gebore is. ’n Mens kan maar net kyk 
wie sy oupagrootjie en al sy oupas hier op aarde is, dan sien jy hoe belangrik Hy is. Selfs 
koning Dawid en Abraham is deel van sy familie. Maar weet jy, Jesus is nie sommer ’n 
gewone mens nie. Nee, God het Hom spesiaal na ons toe gestuur sodat ons vir altyd sy 
kinders kan wees. Jesus is die Een wat ons help sodat God nie meer vir ons kwaad is oor al 
die lelike dinge wat ons gedoen het nie. 

2–3 Jesus se aardse familie begin baie, baie lank terug—daar by Abraham. Hy was Isak se pa, 
en Isak was Jakob se pa. Maar daar was ook ’n paar mense in Jesus se familie wat lelike 
dinge gedoen het. Vat maar vir Tamar. Sy het Jakob se seun Juda dinge laat doen waarvan 
die Here niks gehou het nie. Hulle het toe ’n tweeling gehad. Hulle name was Peres en 
Serag. 

4–6 Daar was nog baie ander mense in Jesus se familie soos Ram, Amminadab, Nagson, 
Salmon, Boas en Ragab. Ragab was die vrou wat die spioene van Israel in haar huis op die 
muur van Jerigo weggesteek het toe hulle kom kyk het of hulle die stad kan aanval. Boas 
was ook ’n lid van Jesus se voorouers. Hy was getroud met Rut. Hulle het ’n seun gehad wie 
se naam Obed was. Sy kind was Isai, die pa van koning Dawid. 

7–11 Nadat Dawid met Batseba getrou het, het hulle ’n seun gehad met die naam Salomo. 
Hy was later ’n baie bekende koning van Israel. Van Dawid af tot by Jojagin het daar veertien 
geslagte mense geleef. In Jojagin se tyd het die Israeliete ’n oorlog teen die mense van 
Babilonië verloor. Die Babiloniërs het hulle toe gevang en na hulle eie land toe gevat. Daar 
moes die Israeliete baie hard vir die Babiloniërs werk. 

12–16 Gelukkig het daardie slegte tyd in Babilonië nie gemaak dat Jesus se familie ophou 
bestaan het nie. Van Jojagin af was daar weer veertien geslagte totdat Jesus uiteindelik 
gebore is. Jesus se ma se naam was Maria. En sy pa se naam was Josef. Maar onthou: al is 
Jesus net soos elke ander kind gebore, is Hy nie ’n gewone mens nie. Nee, Hy is spesiaal 
deur God na ons toe gestuur om ons God se kinders te maak. 

17 As jy na Jesus se familie kyk, sien jy dat daar veertien families tussen Abraham en Dawid 
was. Van koning Dawid af tot in daardie tyd toe Israel na Babilonië toe gevat is om daar te 
gaan werk, was daar ook weer veertien families. En van toe af tot by Christus se geboorte 
was daar nog veertien families. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 
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• Gesels oor julle eie stamboom. Vertel vir mekaar stories oor julle oumas en oupas en 
hulle voorsate. 

• Gesels oor ‘n paar van die mense in hierdie geslagsregister van Jesus. Hoekom word 
juis hulle hier genoem?  

• Bid saam en laat ‘n kind die veertiende verrassing oopmaak. Miskien ‘n Nougat. 

13 DESEMBER – Jesaja 61:1-11 

Goeie nuus vir mense wat swaarkry – SONDAG VAN VREUGDE 

Goeie nuus vir mense wat swaarkry 

“Dit is die Gees van die Here wat my lei, Hy wat Here is, want die Here het my gesalf. Hy het 
my gestuur om goeie nuus te bring vir mense wat swaarkry, om mense te troos wat huil en 
treur, om vir gevangenes wat geboei is, te sê hulle is vry, hulle mag uitgaan. Ek moet vir 
almal sê dit is nou die tyd wanneer die Here goed sal wees vir ons. Ons God sal sy vyande 
straf maar Hy sal dit goed laat gaan met almal wat nou huil en treur. Hy sal alles verander vir 
die mense van Sion wat nou treur. Daar is nou as op julle koppe, maar julle sal blomme op 
julle koppe hê. Julle treur nou, maar julle sal bly wees en julle sal olyf-olie aan julle smeer. 
Julle voel nou baie hartseer, maar julle sal sing en fees-klere aantrek. Ander mense sal sê 
julle, die mense van Sion, is bome wat regtig is soos die Here wil hê hulle moet wees. Die 
Here het hulle geplant om Hom te eer. Julle sal die stede weer bou, die stede wat nou net 
hope klippe is, die plekke wat lank gelede verwoes is en wat baie jare lank so stukkend gelê 
het. Mense uit ander lande sal vir julle werk. Hulle sal julle skape en bokke oppas en in julle 
lande en wingerde werk. Julle self sal priesters van die Here wees, mense wat vir ons God 
werk. Die duur en mooi dinge van die volke sal aan julle behoort, en julle sal dit geniet en 
lekker eet. Ander mense het julle verneder en hulle het gesê julle beteken niks, maar julle 
sal twee maal meer kry as wat julle voorheen gehad het, en mense sal sê julle is baie 
belangrik. Julle sal in julle land twee maal meer hê as ander mense en julle sal altyd bly 
wees. Die Here sê: “Ek, die Here, is lief vir wat reg is, maar Ek haat mense wat ander mense 
se goed steel en wat nie reg doen aan hulle nie. Ek sal alles vir my volk gee wat Ek vir hulle 
belowe het, Ek sal 'n verbond met hulle maak, 'n verbond wat altyd sal aanhou. Die ander 
volke sal die nageslag van my volk ken. Almal wat die mense van hierdie geslag sien, sal 
weet die Here seën hulle.” Die Here het my baie bly gemaak, my God het my laat juig. Hy 
het my gered en gesê ek mag weer aan Hom behoort. Hy het vir my fees-klere aangetrek, ek 
is soos 'n bruidegom wat 'n kroon dra soos 'n priester, ek is soos 'n bruid wat haar juwele 
aansit. Daar kom nuwe bome uit die aarde, daar groei nuwe plante in 'n tuin, so sal die Here 
alles laat groei wat reg is. Ja, Hy sal al hierdie dinge doen. Al die volke sal hoor hoe prys sy 
mense Hom.” 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Het julle al regtig swaargekry? Wat het julle toe getroos?   
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• Jesaja bring goeie nuus vir mense wat swaarkry. Mense wat hartseer is. Mense wat 
vasgevang is in ‘n vreemde land. God sal hulle weer terugbring in hulle eie land. Alles 
sal weer regkom. Is dit ‘n belofte wat God vir ons ook maak? 

• Jesus sê hier dat Hy dié belofte vir ons vervul (Luk 4:18-21). Ons lees egter dat net 
dié wat Hom aanvaar het, baie bly was. Dié wat Hom verwerp het, was baie kwaad. 
Hoekom sou dit so wees? Wat sê dit vir ons? 

• Bid saam en laat ‘n kind die vyftiende verrassing oopmaak. Miskien ‘n lekker luister 
CD. 

14 DESEMBER – LUKAS 3:23-38 

Jesus is die Seun van God  

Jesus se Aardse Familie 

23–38 Toe Jesus met sy werk begin het, was Hy ongeveer dertig jaar oud. Baie mense het 
Hom geken as die seun van Josef. Josef was weer die seun van Eli. Eli se pa was Mattat. En 
Mattat se pa se naam was Levi. Daar was ook nog baie ander mense in Jesus se aardse 
familie soos koning Dawid, Boas, Jakob, Isak, Abraham, Henog, Set en ook Adam. Adam was 
natuurlik die heel eerste mens wat God gemaak het. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Lukas herinner ons daaraan dat Jesus net soos ons die nageslag van Adam is. 
Hoekom dink julle is dit so belangrik?  

• Jesus verlos ons van die sonde wat deur Adam in die wêreld gekom het (Rom 5:12-
21). Het julle al vir Hom as Verlosser in julle lewe aanvaar? 

• Bid saam en laat ‘n kind die sestiende verrassing oopmaak. Miskien nog ‘n legkaart 
wat julle saam kan bou. 

15 DESEMBER – LUKAS 2:8-20 

Die herders hoor die goeie nuus 

Skaapwagters Hoor en Sien die Goeie Nuus 

8–12 Naby Betlehem het ’n klompie mense gebly wat skape oppas. Hulle het in die veld 
geslaap. Een nag kom ’n engel van die Here na hulle toe. Die Here se krag het alles rondom 
hulle helder lig gemaak. Die skaapwagters het groot geskrik. Maar die engel sê vir hulle: 
“Moenie bang wees nie. Ek het goeie nuus vir julle. Hierdie nuus is ook vir die hele volk 
bedoel: vandag is die Redder in Betlehem gebore. Hy sal almal wat glo se sondes wegvat. 
Hy is Christus, die Here. Gaan soek na ’n baba wat styf in doeke toegedraai is en in ’n bak lê 
en slaap. Dit is Hy!” 
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13–14 Skielik was daar baie engele rondom hulle. Hulle het God geprys: 

“Eer aan God. Hy bly in die hoogste hemel. 

Daar is nou vrede vir almal op aarde wat in Christus glo. 

God vier fees oor hulle.” 

15 Nadat die engele terug is na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons 
gaan dadelik na Betlehem toe om die Kindjie te soek van wie die Here ons vertel het.” 

16–19 In Betlehem het hulle vir Maria en Josef gekry, en ook vir die Kindjie wat in die krip lê. 
Toe hulle daar kom, het hulle vertel wat die engel vir hulle oor die Kindjie gesê het. Almal 
was verbaas. Maria ook. Sy het baie keer daaraan gedink. 

20 Later het die skaapwagters teruggegaan na hulle skape toe. Hulle het God geprys oor 
alles wat hulle gehoor en gesien het. Alles het gebeur presies net soos wat die engel vir 
hulle gesê het. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Die engel sê Jesus sal almal wat glo se sondes wegvat. Wat beteken dit vir julle? 
• Julle is ook getuies van Jesus soos die herders. Wie in julle omgewing moet dit nog 

hoor? Wat kan julle doen om die nuus ook verder te laat versprei? 
• Bid saam en laat ‘n kind die sewentiende verrassing oopmaak. Miskien nog ‘n 

storieboek. 

JESUS SE KINDERJARE 
16 DESEMBER – LUKAS 2:21-24 

Jesus word besny en aan die Here gewy in Jerusalem 

Jesus word Besny 

21 Toe Jesus agt dae oud was, is Hy besny. Hy is Jesus genoem, soos wat die engel vir Maria 
gesê het. 

22–24 Later het Maria en Josef vir Jesus na Jerusalem geneem. Daar het hulle vir God gaan 
sê dat Jesus aan Hom behoort. In die wet van die Here staan daar: “Elke oudste seun 
behoort spesiaal aan die Here.” By die tempel het Josef en Maria ook ’n offer gebring. 
Volgens die wet van die Here kon arm mense soos hulle twee duiwe aan die Here offer. 

Betekenis en boodskap 
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• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Hoekom het Josef en Maria die wet nagekom? Hoe doen ons dit vandag? 
• Bid saam en laat ‘n kind die agtiende verrassing oopmaak. Miskien ‘n bordspeletjie 

vir die gesin. 

17 DESEMBER – LUKAS 2:25-38 

Simeon en Anna prys God vir Jesus by die tempel 

Simeon en Jesus 

25–26 In Jerusalem het ’n man gebly met die naam Simeon. Hy het alles gedoen wat die 
Bybel sê. Hy het baie uitgesien na die koms van die Redder wat God na die wêreld toe sou 
stuur. Die Heilige Gees was by hom. Op ’n dag het die Gees vir hom gesê hy sal nie 
doodgaan voordat hy die Redder gesien het wat van die Here af kom nie. 

27–32 Op ’n dag wys die Gees vir Simeon om na die tempel toe te gaan. Dit was op dieselfde 
tyd toe Jesus se ouers Hom in die tempel ingevat het. Toe Simeon vir Jesus sien, het hy Hom 
in sy arms opgetel. Hy het God geprys: 

“Here, nou kan ek maar doodgaan. 

Want ek het Hom gesien wie U gestuur het om die wêreld te red. 

Hy gaan hoop vir Israel en vir die wêreld bring.” 

33–35 Jesus se pa en ma was verbaas oor wat Simeon gesê het. Nadat Simeon vir hulle 
gebid het, sê hy: 

“Baie mense sal weier om in hierdie Kind te glo. 

Maar ander sal in Hom glo. 

Wanneer mense hulle rug op Hom draai, sal almal sien aan wie se kant hulle staan. 

Maria, al hierdie dinge wat met jou Kind gaan gebeur, sal jou baie hartseer maak.” 

Anna en Jesus 

36–37 In die tempel was ’n ander boodskapper van die Here. Haar naam was Anna. Sy was 
’n dogter van Fanuel. Anna was al baie oud. Sy was vier en tagtig jaar oud en ’n weduwee. 
Anna het God gedien en elke dag gebid. 

38 Terwyl Josef en Maria in die tempel gestaan het, het Anna na hulle toe gestap. Toe sy vir 
Jesus sien, het sy dadelik vir God dankie gesê. Sy het ook vir ander mense in Jerusalem gaan 
vertel van Jesus se geboorte. 

Betekenis en boodskap 
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• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Wat leer julle van die Heilige Gees uit die lewe van Simeon? 
• Wat leer julle van gebed en getuienis uit die lewe van Anna? 
• Bid saam en laat ‘n kind die negentiende verrassing oopmaak. Miskien nog ‘n Crazy 

Store geskenkie. 

18 DESEMBER – MATTEUS 2:1-12 

Sterrekundiges besoek Jesus in die huis in Betlehem 

Belangrike Mense uit die Ooste kom Kuier by Jesus 

2 1–2 Jesus is in Betlehem gebore. Dit is ’n dorp in die provinsie van Judea. Herodes 
was hulle koning. Kort nadat Jesus gebore is, het ’n klompie slim mense uit die ooste wat 
baie van die sterre af geweet het, na Jerusalem toe gekom. Hulle het oral in die stad vir die 
mense gevra: “Waar is julle nuwe koning? Ons het ’n belangrike ster daar in ons eie land 
gesien. Hierdie ster sê vir ons dat julle nuwe koning hier iewers gebore is. Ons wil graag vir 
hom geskenke kom gee om vir Hom te wys hoe bly ons is oor sy geboorte.” 

3–5 Nie lank nie, of koning Herodes het ook gehoor van die slim manne daar uit die ooste. 
Hy was baie omgekrap oor wat hulle gesê het. Die mense van Jerusalem was ook ontsteld. 
Almal het gewonder wat is aan die gang. Herodes het toe sy eie slim mense wat die Bybel 
goed ken, bymekaar geroep. “Sê my, waar gaan die Redder gebore word wat God na ons toe 
sal stuur?” het hy hulle gevra. 

6–7 “In Betlehem, in die provinsie van Judea,” het hulle gesê. Miga, ’n boodskapper van God 
het mos al lank terug geskryf: 

“Betlehem, jy is nie meer ’n onbelangrike dorpie iewers in Juda nie. 

’n Baie belangrike man sal van jou af kom. 

Hy sal sorg dat Israel doen wat die Here sê.” 

8 Koning Herodes het toe ’n plan gemaak. Hy het die slim manne uit die ooste stilletjies na 
sy paleis toe genooi. Toe hulle daar aankom, vra hy ewe onskuldig vir hulle wanneer hulle 
die ster gesien het. Nadat hy na hulle geluister het, sê hy vir hulle om na Betlehem toe te 
gaan. “Gaan soek die nuwe koning daar. Laat weet my wanneer julle Hom kry. Want ek wil 
ook vir Hom gaan kuier om vir Hom te wys hoe bly ek is oor sy geboorte,” het Herodes gesê. 
Maar hy het gejok. 

9–11 Die manne is vinnig na Betlehem toe. Toe dit donker word, sien hulle weer dieselfde 
ster van vroeër in die lug. Dit het stadig voor hulle uit beweeg totdat hulle by die plek kom 
waar Jesus en sy ouers was. Hulle was baie bly toe hulle hierdie ster sien. Want die ster het 
hulle reguit na Jesus toe gevat. Toe hulle vir Jesus daar by sy ma sien, het hulle dadelik op 
hulle knieë geval. Hulle het baie groot respek vir Jesus gehad. Hierdie slim manne het ook 
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die presente uitgehaal wat hulle saamgebring het. Dit was baie duur geskenke wat van goud 
gemaak is, en ook parfuum wat baie lekker ruik. 

12 Die slim manne het hierna ’n droom gehad. Die Here het vir hulle gesê om nie na 
Herodes toe terug te gaan nie. Want Herodes wou Jesus doodmaak. Hulle het toe besluit 
om met ’n ander pad na hulle eie land toe terug te gaan. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Hoekom mis Herodes en die mense van Jerusalem die geboorte van Jesus? 
• Hoe kry die sterrekundiges dit reg om by Jesus se geboorte uit te kom? 
• Wat sê dit vir julle eie lewe? 
• Bid saam en laat ‘n kind die twintigste verrassing oopmaak Miskien ‘n uitstappie by 

die see, of Kraggakamma of by Addo. 

19 DESEMBER – MATTEUS 2:13-15 

Josef-hulle vlug van Betlehem na Egipte 

Jesus gaan Egipte toe 

13 Kort nadat die slim manne terug is na hulle land toe, het die Here weer ’n engel in ’n 
droom na Josef toe gestuur. Hy het vir Josef gesê: “Staan op! Vat dadelik vir Jesus en Maria 
na Egipte toe. Gaan bly daar tot jy weer van my hoor. Want Herodes wil vir Jesus doodmaak. 
Hy soek orals na Hom.” 

14–15 Josef het gedoen wat die engel vir hom gesê het. Hy het sommer in die middel van 
die nag uit Betlehem padgegee. Hulle is reguit na Egipte toe. Daar het hulle gebly tot 
Herodes dood is. So het die woorde van God se boodskapper, Hosea, waar geword. Die Here 
het lank terug deur hom gesê: “Ek sal my Seun daar van Egipte af laat terugkom.”  

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Josef en Maria het dit nie maklik gehad nie. Jesus ook nie. Hulle moes vlug na Egipte. 
Hulle moes werk soek. En ‘n huis. Op ‘n manier kos op die tafel kry. Het julle al iets 
soortgelyks ervaar? 

• Daar is niks wat met ons gebeur waarvoor God nie planne het nie. Niks waarvoor Hy 
nie voorsiening gemaak het nie. Bid saam en bring die dinge waarvoor julle bang is 
na Hom toe en sê vir die Hom dankie dat Hy vir julle sorg. 

• Laat ‘n kind die een-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien ‘n pakkie neute. 
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20 DESEMBER – 2 Samuel 7:1-17 

God bewys sy liefde vir Dawid – SONDAG VAN LIEFDE 

Die Here belowe dat Dawid se koningshuis lank sal regeer 

“Die koning het in sy paleis gewoon. Die Here het hom laat rus. Nie een van sy vyande het 
nog oorlog gemaak teen hom nie. Die koning sê toe vir die profeet Natan: “Kyk, ék woon in 
'n paleis van sederhout, maar die kis van God staan in 'n tent.” Natan het vir die koning 
gesê: “Jy mag alles doen wat jy wil doen, want die Here is by jou.” Maar daardie nag het 
Natan gehoor die Here sê vir hom: “Jy moet vir my dienaar Dawid gaan sê dat Ek sê: ‘Is dit jý 
wat vir My 'n tempel wil bou om in te woon? Ek vra dit, want Ek het nie in 'n tempel gewoon 
nie vandat Ek die Israeliete uit Egipte gebring het tot nou toe. Ek het saam met hulle 
rondgegaan in 'n tent of 'n tempel-tent. Ek het oral saam met die Israeliete gegaan, maar Ek 
het nooit gekla by een van die leiers wat Ek gekies en aangestel het om vir my volk Israel 'n 
herder te wees nie. Ek het nooit gevra dat julle vir My 'n tempel moet bou van sederhout 
nie.’ Daarom moet jy vir my dienaar Dawid sê dat Ek, die Here wat oor alles regeer, sê: ‘Dit 
is Ék wat jóú weggeneem het uit die weiveld by die skape en bokke. Ék het jou daar 
weggeneem om koning te word oor my volk Israel, en Ék was by jou oral waar jy gegaan het. 
Ék het al jou vyande laat sterf en Ék het jou so belangrik laat word soos die belangrike 
konings op die aarde. Ék het vir my volk Israel 'n plek gegee om te woon, en hulle woon in 
hulle eie land. Niemand pla hulle nie, en slegte mense laat hulle nie meer swaarkry nie soos 
voorheen in die tyd toe Ek leiers gekies en aangestel het oor my volk Israel. Ek het jou laat 
rus, vyande maak nie meer oorlog teen jou nie. “ ‘Nou sê Ek vir jou: Ek sal vir jóú 'n 
koningshuis gee. Wanneer jou tyd verby is en jy sterf, dan sal Ek een van jou eie seuns 
koning laat word, en hy sal lank koning wees. Hý sal vir My 'n tempel bou, en Ek sal hom 
baie lank laat regeer. Ek sal vir hom wees soos 'n pa, en hy sal vir My wees soos 'n seun. 
Wanneer hy verkeerde dinge doen, dan sal Ek hom straf soos 'n mens 'n kind straf. Ek sal 
aanhou om vir hom te doen wat Ek belowe het. Ek het dit nie gedoen vir Saul wat vóór jou 
koning was nie. Jou koningshuis sal baie lank aanhou regeer, iemand van jou nageslag sal 
altyd koning wees.’ ” Natan het vir Dawid alles gesê wat die Here vir hom gesê en gewys 
het.” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Dawid wil sy liefde vir God bewys deur vir Hom ‘n tempel te bou. Hoe bewys julle 
julle liefde vir God vandag? 

• God wil egter sy liefde vir Dawid bewys. Hy gee Hom die belofte van die Messias. ‘n 
Koning uit sy nageslag wat vir ewig op die troon sal sit. Dit is in Jesus vervul. Hoe 
bewys God sy liefde vir julle vandag? 
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• Bid saam en laat ‘n kind die twee-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien ‘n klein 
flitsie. 

21 DESEMBER – MATTEUS 2:16-18 

Herodes die Grote pleeg kindermoord 

Herodes is ’n Moordenaar! 

16–18 Intussen het koning Herodes agtergekom dat die slim manne uit die Ooste nie na 
hom toe gaan terugkom nie. Hy was baie kwaad hieroor. Toe stuur hy ’n klomp van sy 
soldate na Betlehem toe. “Gaan soek al die seuntjies jonger as twee jaar wat daar bly. Maak 
hulle dood!” het hy vir hulle gesê. So het Jeremia se woorde waar geword: 

“Daar in die dorp Rama hoor die mense dat iemand baie hard huil. 

Dit is Ragel wat so hartseer is. Sy huil oor al haar kinders. 

Niemand kan haar troos nie, want al haar kinders is dood.” 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Die tragedie van die kindermoord is ontstellend. Hoekom reageer Herodes só?  
• Sulke tragedies kan ‘n mens moedeloos maak. Selfs laat wonder oor God se genade. 

Laat wonder hoekom God net vir Jesus die moord spaar? Is dit nie onregverdig nie? 
Wat dink julle? 

• Daarop wil ek drie dinge sê waaroor julle kan nadink: 
o Die eerste is dat dit Herodes is wat die kindermoord pleeg, nie God nie. Dit 

is Herodes se skuld dat die kinders sterf, nie God s’n nie. 
o Die tweede is dat God wel later toelaat dat Jesus aan die kruis vermoor 

word. Hy besluit dus om Jesus die kindermoord te spaar, maar dit is omdat 
Hy ‘n ander plan met Jesus se lewe het. Maar Hy spaar Hom uiteindelik nie 
die dood aan die kruis nie. Hy laat immers toe dat Jesus aan die kruis 
vermoor word. Hoekom? Want God wil die Bose as sodanig uitwis, deur die 
onskuldige moord van Jesus aan die kruis, sodat Hy ‘n nuwe bedeling kan 
skep, ‘n koninkryk waar sy wil vir almal sal geld. In dié koninkryk sal sulke 
kindermoorde nie meer moontlik wees nie. 

o Die derde is dat God alles ten goede laat meewerk (Rom 8:28). Deur die 
kruis kon God sy koninkryk vestig, Deur Jesus uit die dood op te wek kon Hy 
begin om alles nuut te maak. Jesus is nou verhef bó alle magte en kragte van 
hierdie wêreld en die toekomstige om alles terug te bring onder God se 
heerskappy. Sodat daar verlossing kan kom vir almal, ook vir die kinders wat 
in die kindermoord uitgewis is. 
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• Bid saam – vir almal wat onskuldig swaarkry weens die boosheid van ander – en laat 
‘n kind die drie-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien ‘n dagboek vir volgende 
jaar. 

22 DESEMBER – MATTEUS 2:19-23 

Die Engel van die Here laat Josef terugkeer na Nasaret 

Jesus kom terug na Nasaret toe 

19–20 Na Herodes se dood het ’n engel van die Here weer in ’n droom met Josef in Egipte 
gaan praat. Die engel sê toe vir hom: “Word gou wakker! Vat vir Jesus en Maria terug na 
Israel toe. Want al die mense wat Jesus wou doodmaak, is dood.” 

21–23 Josef het toe vir Jesus en sy ma teruggevat Israel toe. Maar toe hy daar aankom, hoor 
hy dat Herodes se seun, Argelaos, die nuwe koning van die provinsie Judea was. Hy was toe 
bang om daar te gaan bly. Terwyl Josef nog wonder wat om te doen, het God weer in ’n 
droom met hom kom praat. God het dié keer vir hom gesê om na die provinsie Galilea toe 
te gaan. Daar het hulle in ’n dorpie met die naam Nasaret gaan bly. So het die woord van 
God in die Bybel waar geword wat gesê het dat die Een wat ons weer God se kinders sal 
kom maak, uit Nasaret sal kom. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Dit is duidelik dat God van alles bewus is. Hy weet wat aangaan in die wêreld. Hy 
weet wat aangaan in sy mense se lewens. God weet ook nie net alles nie. Hy gee hier 
om vir Jesus-hulle en stuur hulle waar hulle in vrede kan lewe. Is dit ook julle 
ervaring? 

• Dink na oor julle familie. Die gedeelte wil ons bemoedig om God te vertrou. Die 
belangrike is dat julle gehoorsaam is en God se leiding volg. 

• Bid saam daaroor en laat ‘n kind die vier-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien 
ekstra stukkies vir Lego of ‘n ander boustel. 

23 DESEMBER – LUKAS 2:39-40 

Die genade van God was op die Kind 

39–40 Nadat Josef en Maria alles gedoen het wat die wet van die Here van hulle verwag, is 
hulle terug na Nasaret toe. Daar het Jesus groot geword. God se goedheid was die heeltyd 
by Hom. 

Betekenis en boodskap 
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• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Twee perspektiewe staan uit in hierdie kort gedeelte: gehoorsaamheid en genade. 
Die een kan nie sonder die ander nie. Wat sê dit vir julle lewe? 

• Bid saam en laat ‘n kind die vyf-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien albasters, 
lipglans (lip-gloss) of ‘n lekkerruik sepie. 

24 DESEMBER – LUKAS 2:41-52 

Die seun Jesus verstom almal met sy insig en antwoorde in die tempel 

Jesus in die Tempel 

41–45 Jesus se ouers het elke jaar na Jerusalem toe gegaan om die paasfees te vier. Toe Hy 
twaalf jaar oud was, is hulle weer soontoe. Na die fees is hulle terug na Nasaret toe. Maar 
Jesus het in die tempel agtergebly. Sy ouers het dit nie agtergekom nie. Hulle het gedink Hy 
is by ander familielede wat ook op pad terug was. Eers ’n dag later kom hulle agter Jesus is 
nie by hulle nie. Maria en Josef moes toe teruggaan na Jerusalem toe. 

46–47 Na ’n lang gesoek kry Josef en Maria die volgende dag vir Jesus in die tempel. Hy het 
tussen die kenners van die Bybel gesit. Almal was verbaas omdat Hy so baie van die Bybel 
weet. 

48 Toe Maria en Josef vir Jesus daar sien, was hulle omgekrap. Maria sê dadelik vir Hom: 
“Hoekom het jy dit aan ons gedoen? Ons is al dood van bekommernis oor jou. Ons soek oral 
na jou!” 

49–50 Maar Jesus sê: “Hoekom soek u na My? U weet mos Ek moet in die huis van my 
Vader wees.” Josef en Maria het nie verstaan wat Jesus vir hulle sê nie. 

51 Hierna is Jesus saam met sy ouers terug na Nasaret toe. Maria het gereeld gedink aan 
alles wat gebeur het. 

52 Jesus het gou groot geword. Almal het gesien dat Hy baie kennis van God het. God was 
baie bly oor Hom. Die mense ook. 

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• ‘n Mens sien hier hoe Jesus sy liefde vir en gehoorsaamheid aan God sy Vader uitleef 
deur tyd te spandeer in God se teenwoordigheid in die tempel. Hoe kan julle julle 
liefde vir God uitleef? 

• ‘n Mens sien egter ook hoe Jesus doelbewus gehoorsaam is aan sy aardse ouers (5de 
gebod). Hoe kan julle julle ouers liefhê? Julle kinders vir hulle ma en pa. Julle as ma 
en pa vir julle oumas en oupas. 
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• Bid saam en laat ‘n kind die ses-en-twintigste verrassing oopmaak. Miskien rubber 
stempels en ink. 

25 DESEMBER – JOHANNES 1:1-18 

Die Woord het mens geword – CHRISTUSFEES 

Jesus kom Wêreld toe 

1 1–5 Voor die wêreld gemaak is, was Jesus al daar. Jesus het ons alles kom vertel wat 
ons van God moet weet. Hy is die manier waarop God met ons praat, ja, Hy is God se Woord 
aan ons. Jesus was in die hemel by God. As jy wil weet wie God is, kyk na Jesus. 

Voor die wêreld nog daar was, was Jesus al by God. Toe het Jesus die hele wêreld gemaak. 
Alles het Hy gemaak. Hy het ook alles in die wêreld laat lewe. Hy het ook vir die mense 
gewys wat om te doen om God gelukkig te maak. Dit was asof hulle ’n lig gekry het om in die 
donker mee te loop. Mense wat reg lewe se goeie dade skyn soos ’n helder lig in die donker, 
sondige wêreld in. Die donker wêreld van sonde het niks van die lig gehou nie, maar kon dit 
nie keer nie. 

6–8 Toe kom Johannes. God het hom gestuur. Hy moes vir al die mense van Jesus kom 
vertel. Jesus was soos ’n helder lig wat in die donker sondige wêreld kom skyn het. Johannes 
het met die mense gepraat. Hy het vir hulle gesê hulle moet na Jesus luister en Hom vertrou. 
Jesus is die helder lig wat die slegte, donker dinge verdryf, nie Johannes nie. 

9–13 Jesus is God se helder lig wat in die wêreld ingeskyn het. Elke mens sal die helder lig 
sien, want elkeen sal sien hoe goed Jesus is. Jesus het mos al die mense in die wêreld 
gemaak. Maar al die mense wil nie na Jesus luister nie. Party hou nie van hom nie. Hulle wil 
sowaar niks van Hom weet nie! 

Maar daar is ook mense wat baie van Hom hou. Hulle vertrou Jesus as hulle beste vriend. 
Jesus het hulle daarom gehelp om God se kinders te word. Hulle is soos babatjies in God se 
gesin gebore. God is hulle Vader. God is ’n baie spesiale Vader, Hy is baie beter as gewone 
aardse pa’s. Hy is ons geestelike Vader. 

14–17 Jesus het van God af gekom en ’n mens geword. Hy het soos ’n mens tussen ons kom 
leef. Ons kon sien hoe wonderlik en belangrik Hy regtig is. Toe het ons geweet: Jesus is God 
se spesiale Seun, want net God se spesiale Seun kan so belangrik soos Hy wees. Hy het vir 
ons soveel dinge kom gee wat ons nie verdien nie. Hy het vir ons kom wys wat reg is. 

Dit is wat Johannes ook bedoel het: “Ek het van Jesus gepraat. Jesus is baie belangriker as 
wat ek ooit kan wees, al het Hy na my gekom. Hy was al daar voor ek gebore is.” Hy kom 
doen en gee so baie vir ons, al het ons niks daarvan verdien nie. Hoe wonderlik is dit nie! In 
die ou dae het mense God se wil leer ken deur na die wet van Moses te luister. Jesus 
Christus leer egter nou vir ons wat God regtig wil hê. Hy wys ook vir ons hoe goed God vir 
ons is. 



 27 

18 Geen mens het God nog ooit met sy oë gesien nie. Maar God se spesiale Seun, Jesus, bly 
saam met God. God is sy Vader en Hy ken God. Jesus is self God. Jesus kan ons daarom 
presies vertel wie en hoe sy Vader is. Hy kan ons alles leer wat ons van God moet weet.  

Betekenis en boodskap 

• Gebruik die vrae: Wat, wie, waar, wanneer, en hoekom? Fokus op insigte, beloftes, 
en opdragte. 

• Jesus is groter is as wat ons ooit kan dink. Hy word hier genoem: Woord van God, 
Skepper, en God self. Hoe laat dit julle voel oor Jesus? 

• Jesus is ook nader aan ons as wat ons ooit kan dink. Hy het volledig mens geword 
(vlees). Ons kan nou self kinders van God wees deur in Jesus te glo. Het julle al die 
stap geneem om Jesus te vertrou as julle beste Vriend? Vra Hom nou in gebed en sê 
vir Hom dankie dat Hy julle kinders van God maak. 

• Laat ‘n kind die sewe-en-twintigste en laaste verrassing oopmaak. Miskien ‘n opdrag 
aan die kinders om dankie te sê deur ‘n geskenkie vir iemand anders te gaan gee. 


