
 

 

 

 

Die Wyse manne het Mirre vir baba Jesus gebring. Mirre was gebruik 

om lyke te balsem en om kieme uit te wis en ‘n besmette area te reining. Hierdie 

geskenk wat voor Jesus gebring is herinner ons aan Jesus wat Sy lewe gegee het as 

Heilige Lewende Offer om ons van ons sonde te red. Hy het die volle prys betaal sodat 

ons ons sonde voor Hom kan neerlê. Wanneer ons kies om “Mirre in Sy hand te plaas”, 

bely ons nie net ons sonde en vra vir vergifnis nie, maar kies ons dat Jesus ons Heilige 

Offer is om te betaal vir al ons sonde. Ons kies ook om Hom te vertrou met ons lelikste 

sonde. Ons weet dat Hy dit kan uitwis uit ons lewens en ons daarvan kan genees.   

Kinders gaan geleentheid kry om hul sonde vir Jesus te bely en vir vergifnis 

te vra. Deur ‘n reflektiewe aktiwiteit gaan kinders die sonde in hul lewens bely en vir 

Jesus vertrou daarom weg te neem.   

Romeine 5:8, 1 Johannes 1:9, 1 Petrus 2:24, Galasiërs 2:20

Die wyse manne bring mirre vir Jesus (Matteus 2:11) 

Jesus vra vir vergifnis vir die mense wat Hom seermaak – Lukas 23: 34-48 

Kerstyd is ’n tyd vir geskenke en fees, 

om te vier dat God by Sy mense wil wees.  

Watter geskenk kan ek vir Jesus bring?  

Sal ek ook soos die herders van Sy koms kan sing? 

Wyses het op goud, wierook en mirre besluit, 

Waar kry ek daarvan? - Die soektog is wyd! 

Miskien lê hier eerder ‘n geloofskat opgesluit! 

So laat ons wegspring, ek raak sommer bly,  

My hart is die 100% present wat ek vir Jesus kan kry!  

 

 

 Die wyse manne het hulle besittings opgepak en gereis na ’n vêr land om ‘n baie spesiale Koning te 

ontmoet. Die ster het hulle gelei tot by hierdie Koning en hulle het voor Hom gekniel en hul reissakke 

oopgemaak.  Hulle het mirre as geskenk voor Sy voete neergelê... 

Die wyses het geweet dat mirre gebruik was om besmette areas skoon te maak en kieme uit te wis. Hulle 

het ook geweet dat mirre gebruik was om lyke te behandel. Nou wat op dees aarde het hierdie manne 

gedink om mirre vir hierdie klein Spesiale Koning Baba te gee?  Het hulle miskien gedink dat Maria dit kon 

gebruik om Jesus se snye en stampe te genees as Hy sou seerkry? Het hulle gedink dat Maria en Josef dit 

kon verkoop om geld te kry? Skuil daar dalk ‘n dieper geloofsbetekenis agter hierdie geskenk?  

 

    

 

 



 word van die boomsap van die Commiphora Myrrah boom gemaak. Die proses om hierdie sap 

uit die boom te kry, verg dat die boom baie seergemaak word. Die boom word vol diep snye gemaak 

en die spesiale gom loop dan uit hierdie snye. Die gom word dan verwerk tot mirre olie, wat in die Bybelse 

tyd gesien was as ’n lewegewende middel. Mirre was gebruik om besmette areas skoon te maak en 

kieme heeltemal uit te wis. Dit is selfs in lyke ingespuit om te keer dat die lyk so vinnig ontbind en verlore 

gaan. Jesus se lyk is ook met mirre behandel na Sy kruisiging.  

‘n Mens kan nie anders as om aan Jesus se kruisiging te dink as ons meer leer oor mirre nie. Net soos 

hierdie boom, is Jesus se lyf geslaan en baie seergemaak om vir ons lewe te gee. Dit nog ook vir mense 

wat vuil en vol sonde is (Romeine 5:8). Toe Jesus aan die kruis gehang het, het die mense hom gespot 

en uitgelag. Jesus het al hierdie nare dinge gehoor en opgekyk. “Vader, vergeet hulle want hulle weet 

nie wat hulle doen nie”, het Hy uitgeroep (Lukas 23: 34-48).  Dit wat Hy vir ons gedoen het, het dood in 

lewe verander. Die kruis wat eers ‘n teken van dood was, is nou ‘n teken van ‘n ewige lewe in Hom. 

Om hierdie lewe in Christus te ontvang, moet ek en jy kies om “mirre in Sy hand te plaas” en en kies om 

Hom die Heilige Offer te maak wat in jou plek betaal vir jou sonde.  Deur Jesus te kies as jou Heilige Offer, 

vertrou jy Hom dat Hy jou van jou sonde kan genees.  Wanneer jy in ’n lelike doring getrap het en dit 

begin sweer, weet jy dat jou ouers, of selfs ’n dokter jou kan help. Jy is nie skaam om die lelike gesweerde 

roof voor hulle oop te maak nie, want jy weet dat dit die enigste manier is hoe hulle iets aan die lelike 

wond kan doen. Jy plaas volle vertroue in die hande van jou ouers, of die dokter, omdat jy weet dat 

hulle genesende hande die beste weet. Hoeveel te meer moet ons nie vir Jesus vertrou met die sonde 

wat ons harte laat sweer nie? Ons kan nie vir Hom skaam wees oor hoe ons harte lyk nie, want as ons 

nie ons harte oopmaak vir Hom om die te sien nie, kan Hy nie iets daaromtrent doen nie.  Ons moet 

“mirre in Sy Hand plaas” deur te kies om Hom te vertrou met al hierdie lelike sonde. Net Sy vergifnis kan 

die swerende sonde van ons wegneem en aan ons ’n nuwe ewige lewe gee.   

Toe die wyses mirre voor Jesus gebring het, het hulle nog nie presies geweet wie Hy is en wat Hy sou 

doen nie. Tog het hulle al die pad met hul swaar bagasie gereis om tot voor Hom te gaan kniel en 

geskenke vir hom te bring.  Ons, aan die ander kant, weet presies wie Jesus was en wat Hy kom doen 

het. Ons weet dat ons sonde die gevaarlikste bagasie is wat ons saam met ons dra en ons weet dat 

hierdie sonde ons dood gaan veroorsaak as ons dit nie vir Hom bring nie. Ons weet dat die enigste 

manier om werklik vry van sonde te wees, is om vir Jesus te vra om daardie sonde aan die kruis vas te 

spyker saam met Hom. Ons kan die las van sonde nie dra nie, maar Hy het reeds. Wanneer ons dapper 

genoeg is om ons harte oop te maak en vir Jesus hierdie vuil sonde te gee, beloof Hy om ons skoon te 

was en die plek in ons harte te vul waar daar eers lelike sonde was. Plaas vandag mirre in Sy Hand. Maak 

oop daardie gesweerde hart en vra Hom om in Sy groot genade en vergifnis jou hart te genees. Hy het 

reeds die prys betaal sodat jy vergeef kan word. Al wat jy kan doen is om die “mirre” in Sy hand te plaas, 

Hom as Heilige Offer te kies en Sy genesende Hande te vertrou.     

      

 

 

 

 



Romeine 5:8, 1 Johannes 1:9, 1 Petrus 2:24, Galasiërs 2:20 

Ons weet dat ons sonde die gevaarlikste bagasie is wat ons saam met 

ons dra en ons weet dat hierdie sonde ons dood gaan veroorsaak as ons dit nie vir 

Hom bring nie. Ons weet dat die enigste manier om werklik vry van sonde te wees, is 

om vir Jesus te vra om daardie sonde aan die kruis vas te spyker saam met Hom. Elke 

kind van God moet kies om Jesus hul Heilige Offer te maak wat in hul plek betaal vir 

hul sonde. Ons kan die las van sonde nie dra nie, maar Hy het reeds. Wanneer ons 

dapper genoeg is om ons harte oop te maak en vir Jesus hierdie vuil sonde te gee en 

dit te bely, beloof Hy om ons skoon te was en die plek in ons harte te vul waar daar 

eers lelike sonde was. Plaas vandag mirre in Sy Hand. Maak oop daardie gesweerde 

hart en vra Hom om in Sy groot genade en vergifnis jou hart te genees. Hy het reeds 

die prys betaal sodat jy vergeef kan word. Al wat jy kan doen is om die “mirre” in Sy 

hand te plaas en Sy genesende hande te vertrou.     

 

Die vraag wat ek en jy moet antwoord om “mirre in Sy hand te plaas” en Hom te 

vertrou met ons sonde is om te vra: Watter sonde in my hart is ek nog te skaam om 

met Jesus te deel?   

 

1. Deel vir elke kind ‘n Kruis uit 

 

2. Skep nou ‘n omgewing waar kinders werklik kan nadink oor die sonde wat 

hulle te skaam is om vir Jesus te gee.  Hulle kan dit neerskryf op die 

agterkant van die kruis. Ons gaan hierdie woorde toeplak, sodat niemand 

dit sien nie.   

3. Plak nou julle kruise met wat julle geskryf het vas in die aktiwiteitsvel  

 

4. Plak die toiletrol aan die agterkant van die houer met mirre vas, sodat dit 

kan regop staan.   

 

5. Moedig kinders aan om hierdie houer met mirre op ‘n baie spesiale plek in 

die huis te sit. Dit is ‘n herinnering dat ons elke dag “mirre in Jesus se Hand 

moet plaas” en Hom moet vra om ons harte skoon te was van sonde.  

 

6. Gesels oor die vrae op die raamwerk as die kinders klaar hul woorde op die 

kruis  neergeskryf het en begin het om houers te versier.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .......................................................................................................................................... 

 

Kerstyd is ’n tyd vir geskenke en fees, 

om te vier dat God by Sy mense wil wees.  

Watter geskenk kan ek vir Jesus bring?  

Sal ek ook soos die herders van Sy koms kan sing? 

Wyses het op goud, wierook en mirre besluit, 

Waar kry ek daarvan? - Die soektog is wyd! 

Miskien lê hier eerder ‘n geloofskat opgesluit! 

So laat ons wegspring, ek raak sommer bly,  

My hart is die 100% present wat ek vir Jesus kan kry!  

 

Vandag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My 100% present wat ek vir Jesus kan gee is om Hom te kies as die Heilige Offer wat 

in my plek betaal vir my sonde. Ek wil Jesus vertrou met al my lelike sonde. Ek kan my 

hart oopmaak voor Hom en oor my sonde met Hom praat en dit bely. Ek kan Hom 

vertrou om my skoon te was en te vergewe van my sonde. Hy het reeds met Sy lewe 

daarvoor betaal  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lees ons waar die wyse manne vir Jesus mirre gebring het. 

1. Watter waardevolle geloofsles kan ons leer uit hierdie geskenk wat hulle vir Jesus 

gebring het? 

2. Op watter manier kan ons ook in ons geloof “mirre in Jesus se Hande plaas”?   

Galasiërs 2:20 

In lees ons dat God Sy liefde vir ons wys deur die manier hoe Jesus vir ons gesterf 

het toe ons nog sondaars was.  

3. Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor hoe God oor ons sonde voel?  

4. Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor hoe God en Jesus oor ons as sondaars voel? 

verduidelik vir ons dat Jesus ons sondes vergewe wanneer ons dit voor Hom bely.   

5. Wat beteken dit om ons sonde te bely? 

6. Waarom kan ons nie skaam wees oor ons sonde voor Jesus nie?   

7. Wat gebeur wanneer ons ons lelike sonde vir Jesus gee? 

8. Waarom is dit so belangrik om ons lewens te verander, sodat ons nie meer daardie 

sonde wil doen nie?  

verduidelik vir ons hoe ons ons sondes saam met Jesus aan die kruis behoort vas te 

slaan.   

9. Wat beteken hierdie woorde? (Om die sonde op te gee en dit nie meer te doen nie) 

10. Wat beteken dit as Jesus ons van ons sonde genees? 

leer vir ons meer oor hoe ons simbolies “mirre in Jesus se Hande kan plaas” 

11. Wat gebeur wanneer ons Jesus vertrou met ons sonde? 

12. As Jesus in my leef, het sonde nie meer krag oor my nie. Wat beteken dit?  

In vra Jesus vir God om die mense te vergewe wat Hom so seermaak 
13. Waarom moet kinders van Jesus anders dink oor sonde? (Die duur prys wat Jesus betaal het) 

14. Jesus maak ons vry van ons sonde, maar ons is mense en gaan weer sonde doen. Wat 

behoort ek te doen wanneer ek weer sonde doen?   

 

15. Hoe kan jy die verhaal van die wyse manne wat mirre vir Jesus gebring het gebruik om 

iemand te help om iemand nader aan Jesus te bring?  

 

Deel die boodskap wat jy vandag gekry het met 1 ander persoon.  


