
Kerstyd 
is meer as net 

vakansietyd – ons 
herdenk die geboorte van 

Jesus Christus meer as 2000 jaar 
gelede! In hierdie boekie vertel 
ons in vier dele die Kersverhaal 

en daar is vrae en aktiwiteite 
daarop gebaseer. Nooi die hele 

gesin om saam te gesels oor 
Kerstyd. Geseënde 

Kersfees! 
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Dis Kersfees!

Gesels 
saam



I 
 
 
n die klein dorpie Nasaret het ‘n jong meisie met die naam Maria 
gewoon. Sy was verloof aan Josef. Voor hulle troue het ‘n Engel 

van God ‘n boodskap vir Maria gebring. Die Engel Gabriël sê vir haar: 
“Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal 
swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam 
Jesus gee,” (Lukas 1:30-31). Nadat die engel met haar gepraat het, 
antwoord Maria: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur 
wat u gesê het” (Lukas 1:38). Toe het die Engel weggegaan. 

Die Engel 
verskyn 

aan Maria
DEEL 1

Gesels saam
1 Hoe sal dit vir jou voel as ‘n engel jou besoek?
2 Hoe dink jy het Maria gereageer toe sy die engel gesien het?
3 Maria is gehoorsaam aan die Here. Hoe kan jy gehoorsaam wees aan God?



T 
 
 
erwyl Maria nog swanger was het keiser Augustus gesê dat 
daar ‘n volkstelling gehou gaan word. Almal moes hulle 

laat inskryf in die stad waaraan hulle behoort. Josef se familie kom 
uit die stad van Dawid en hulle moes na Betlehem gaan. Dit was ver 
van Nasaret af, ongeveer 120 km, en dit sou ‘n hele paar dae neem om 
daar te kom! 
Soveel mense het Betlehem toe gekom dat al die kamers vol was. 
Hulle kry toe slaapplek in die stal. “Terwyl hulle daar was, het die tyd 
gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in 
die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in 'n krip neergelê,” 
(Lukas 2:6-7). 

Die 
geboorte 

van Jesus

DEEL 2

Gesels saam
1 Waarom moes Josef en Maria na Betlehem gereis het?
2 Hoe dink jy het Josef en Maria gevoel toe hulle geen blyplek kon kry nie?
3 Hoe dink jy sal dit voel om in ‘n stal met diere in te slaap?



G 
 
 
edurende die nag van Jesus se geboorte het die 
skaapwagters in die veld hulle skape opgepas. Skielik het 

‘n helder lig in die hemel geskyn. Die skaapwagters het baie groot 
geskrik, maar die engel sê dat hulle nie bang moet wees nie. Die 
engel van God het vir die skaapwagters goeie nuus kom vertel: 
“Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, 
Christus die Here!” (Lukas 2:11). Toe was die hemel vol engele wat sing 
en God prys: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir 
die mense in wie Hy 'n welbehae het!” (Lukas 2:14). 
Die skaapwagters het haastig na Betlehem gegaan. Daar het hulle 
‘n kindjie gevind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip neergelê is, 
presies soos die engel hulle vertel het. Die skaapwagters het almal 
vertel wat hulle gesien het en hulle het God geloof en geprys. 

Die 
skaapwagters 
en die engele

DEEL 3

Gesels saam
1 Hoekom dink jy het die skaapwagters geskrik?
2 Die skaapwagters het almal vertel wat hulle gesien het. Wie kan jy van 
       Jesus vertel? 
3 Hoe kan jy God loof en prys?



N 
 
 
a Jesus se geboorte, het daar sterrekykers uit die Ooste in 
Jerusalem aangekom en gevra waar die koning van die 

Jode is. Hulle het sy ster gesien en wou aan Hom hulde bewys. Koning 
Herodus het hiervan gehoor en was baie ontsteld. Die koning het die 
sterrekykers na hom toe laat kom en probeer uitvind wanneer die ster 
verskyn het. Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die opdrag om 
uit te vind waar die Kindjie is want hy wil aan Hom hulde bring. 
Nadat hulle by die koning was het hulle weer die ster gevolg: “... die 
ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het 
bo die plek waar die Kindjie was” (Matteus 2:9). Die sterrekykers het 
gekniel en aan Jesus hulde gebring. Hulle het vir hom geskenke 
gegee: goud, wierook en mirre. God het hulle in ‘n droom gewaarsku 
om nie na koning Herodus toe terug te gaan nie, en hulle het ‘n ander 
pad gebruik. 

Sterrekykers 
volg 

die ster

DEEL 4

Gesels saam
1 Hoe het die sterrekykers geweet dat Jesus gebore is?
2 Wat is goud, wierook en mirre?
3 As jy een van die sterrekykers was, watse geskenk sou jy vir Jesus wou gee?
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Name van mense wat in die leesstukke genoem is, is hier versteek. Volg die leidrade om te sien watter woord jy 
moet soek! Woorde is horisontaal en vertikaal, gewoon en agterstevoor. 

Soek die 
woorde

1. Gabriël 2. Herodus 3. Sterrekykers 4. Skaapwagters 5. Maria 6. Josef 7. Augustus 8. Dawid

LEIDRADE
1. Die engel wat aan Maria verskyn het. 
2. Die koning wat Jesus wou doodmaak.
3. Hulle volg die ster om aan Jesus hulde te bring.
4. Die engele verskyn aan hulle na Jesus se geboorte.
5. Jesus se ma.
6. Maria se verloofde.
7. Keiser wat die volkstelling beveel het. 
8. Betlehem word die stad van hom genoem.



Volg 
die pad

Van Nasaret

Tot by Betlehem

Soek die pad van Nasaret 
na Betlehem en trek dit na. 

Hierdie kaart kom uit die Nuwe 
Vertaling (1983) van die Afrikaanse 
Bybel. Volg Josef en Maria se pad!

Gebruik ’n slimfoon of rekenaar en 
gaan kyk na die afstand wat Josef 
en Maria moes aanpak. Op Google 
Maps kan jy sien hoe lank dit per 
voet sou geneem het - of selfs  
met ’n fiets!



Kleur
dit in

JESAJA 9:5

Vir ons 
is ’n Seun 

gebore, aan ons is ’n Seun gegee

Toe hulle 

die ster sien, was 

hulle baie bly.

MATTEUS 2:10

Kleur hierdie bladsy in en 
probeer om hierdie twee 
teksverse te memoriseer!


