
MET KERSFEES VIER ONS DAT JESUS AARDE TOE GEKOM HET. DOEN AS ’N 
GESIN HIERDIE BOEKIE SAAM OM OOR JESUS AS DIE LIG VIR DIE WÊRELD TE 
LEER. DAAR IS DAGSTUKKIES, AKTIWITEITE EN BAIE OM IN TE KLEUR!

Die Lig vir die 
wêreld is gebore!



2 KERSFEES

Jesus sê: “Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat dié wat in 
My glo, nie in die duisternis sou bly nie,” (Johannes 12:46). Dít is wat 
ons met Kersfees vier. Kersdag is ’n besonderse dag vir ons as Chris-
tene. Dit is die dag waarop ons die geboorte van Jesus vier. God het 
’n plan gehad om ons van ons sondes te red deur sy Seun te stuur. Die 
Bybel sê vir ons dat Jesus lig en lewe bring vir elkeen wat in Hom glo. 
In Johannes 8:12 sê Jesus: “Ek is die lig vir die wêreld.” Dié vers sê 
verder dat die mense wat in Jesus glo nie in die duisternis sal bly nie. 
Weet jy wat hierdie duisternis is? Die sonde! Dink aan jou hart as ‘n 
donker kamer. Elkeen van ons word met sonde in ons harte gebore. 
Jesus kom soos ’n lig om die donkerte helder te maak sodat ons, ons 
sondes kan sien. Ons moet Hom volg. Net soos ’n flitslig in die donk-
erte vir jou wys waar om te loop, so moet ons Jesus volg. Jesus is die 
lig in die donker!

Jesus is die Lig vir die wêreld 

DINK SAAM OOR HIERDIE VRAE:
1. Hoekom word Jesus die lig vir die wêreld genoem?
2. Hoekom dink jy vier ons Jesus se geboorte?
3. Hoe kan jy en jou gesin die goeie nuus oor Jesus se geboorte deel?
4. Wat kan jy vir ander mense in hierdie Kerstyd doen?

ONS LEES VAN JESUS SE GEBOORTE IN MATTEUS 1:18-25 EN LUKAS 2:1-7. 
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“Ek is die lig 
vir die wêreld. 
Wie My volg, 

sal nooit in die 
duisternis lewe nie, 
maar sal die lig hê 

wat lewe gee.”
Johannes 8:12



4 KERSFEES

Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop 
veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. ‘n Engel van 
die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here 
het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê 
die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 
‘n goeie boodskap wat vir die hele volk ‘n bron van groot vreugde 
sal wees: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as Verlosser 
gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees: Julle sal 
‘n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.” 
Skielik was daar saam met die engel ‘n hemelse menigte wat God 
loof: “Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense 
in wie God ‘n welbehae het!” Nadat die engele van hulle af na die 
hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: “Kom 
ons gaan reguit na Betlehem en gaan kyk na wat gebeur het en 
wat die Here aan ons bekend gemaak het.” Hulle het toe haastig 
daarheen vertrek en Maria en Josef en die Kindjie wat in die krip 
lê, daar aangetref. Nadat hulle Hom gesien het, het hulle aan almal 
gaan vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hi-
ervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan 
hulle vertel het, maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in 
haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer, 
terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en 
gesien het – presies soos dit aan hulle meegedeel is.

Die skaapwagters sien ’n helder lig
LUKAS 2:8-20
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LEES DIE GEDEELTE IN DIE BYBEL (LANGSAAN) EN ANTWOORD DIE VRAE:
1. Waar het die skaapwagters gebly? 
2. Wat het hulle gesien?
3. Wat is die goeie boodskap wat die engele gebring het?
4.  Vul die ontbrekende woorde in:  “Eer aan God in die _______ .  

en _____________ op aarde vir die __________ in wie God  
’n welbehae het. 

5.  Wat het die skaapwagters gedoen nadat die engele  
weggegaan het? 

PRAAT SAAM: VERTEL VAN JESUS
Nadat hulle Jesus gesien het, was die skaapwagters so opgewonde 
dat hulle almal van Jesus se geboorte gaan vertel het. Voel jy ook 
opgewonde oor   Jesus se geboorte? 
Soos die skaapwagters moet ons ook vir ander van Jesus vertel. Vertel 
jy ander mense van Jesus?  

PRAAT SAAM: LOOF EN PRYS DIE HERE
Die opwindende nuus van Jesus se geboorte het gemaak dat die 
skaapwagters God geloof en geprys het. 
Hoe kan jy hierdie kerstyd God loof en prys?

“Vandag is daar vir julle in die stad 
van Dawid as Verlosser 

gebore, Christus die Here.”
Lukas 2:11



6 KERSFEES

Na 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. 
LEES DIÉ GEDEELTE UIT DIE BYBEL IN MATTEUS 2:1-12.

Die sterrekykers volg die ster

WAAR OF VALS?
Wat lees ons in die Bybel oor die sterrekykers? Merk die volgende as 
waar of vals. 
1. Die sterrekykers het ’n ster gevolg om Jesus te vind.
2. Daar was drie sterrekykers. 
3. Die sterrekykers het van die Weste af gekom. 
4. Die sterrekykers het goud, silwer en brons vir Jesus gebring. 
5. Die sterrekykers het Jesus gesien. 
6. Die sterrekykers het Jesus geloof en geprys. 

W/V
W/V
W/V
W/V
W/V
W/V

1. WAAR 2. VALS 3. VALS 4. VALS 5. WAAR 6. WAAR
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PRAAT SAAM: VOLG JESUS MET JOU HELE HART!
Ons moet soos die sterrekykers wees: Hulle het die ster gesien en 
gevolg. Hulle het Jesus gaan soek. Hoe kan ons vandag Jesus soek? 
Ons kan die Bybel lees en so meer oor God leer. Ons kan ook bid en 
Hom vra om ons te help om Hom te leer ken. Volg Jesus met jou hele 
hart, elke dag van jou lewe — Hy wil die lig in jou lewe wees. 

HELP DIE STERREKYKERS OM DIE STER SE PAD TE VOLG

“TOE HULLE DIE STER SIEN, 
WAS HULLE BAIE BLY ...” 

(Matteus 2:10) 



8 KERSFEES

Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie  
weggesteek word nie. Mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit 
onder ‘n maatemmer nie, maar op ‘n lampstaander, en so gee dit 
lig vir almal in die huis. “Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat 
hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, 
kan verheerlik.”

PRAAT SAAM: LAAT JOU LIG SKYN
1. Hoekom word almal wat in Jesus glo die lig vir die wêreld genoem?
2. Hoe kan jou gesin die hoop en lig van Jesus met ander deel?
3. Wat kan julle doen om Jesus se lig uit te dra? 

Wees ’n lig vir die wêreld

Net soos ons lees dat Jesus die lig vir die wêreld is, lees ons in Mat-
teus 5 dat óns die lig vir die wêreld is! Wat beteken dit? Jy moet ander 
mense van Jesus vertel – jou lewe moet soos ’n lig skyn dat ander 
mense die wonder van die evangelie deur jou kan sien. Wanneer jy 
jou geloof deel, versprei jy God se helder lig. Ons moet vir God lewe: 
Matteus 5:16 sê dat ons lig só moet skyn dat ander mense jou goeie 
werke sien en God verheerlik. 

MATTEUS 5:14-16

“Eer aan God in die hoogste, en 
vrede op aarde vir die mense
in wie God ‘n welbehae het!”

Lukas 2:14


