
 

 

 

 

Die Wyse manne het wierook vir Jesus gebring. Wierook was gebruik in 

die tempel deur die Hoë Priester. Die Here het self hierdie opdrag vir die priesters 

gegee, sodat die offers geseën kon word en goed genoeg sou wees om voor God 

gebring te kon word.  Hy het die wierook gebrand en die reuk van die wierook oor die 

offers van die mense gebring.  Verlede week het ons geleer dat Jesus Homself as die 

Heilige Offer gegee het, sodat ons van ons sonde gereinig kan word. Hierdie week 

leer ons dat Jesus ook ons Hoë Priester is. Dit wat Hy gedoen het vir ons, het gemaak 

dat ons goed genoeg is om voor God te verskyn. Ons moet Jesus, ons Hoë Priester in 

nooi in elke deel van ons lewens, sodat elke deel van ons lewens gevul kan word met 

‘n Jesus geur. Op so manier kan ons lewens eer bring aan God.  

Kinders gaan geleentheid kry om na te dink oor hoe hulle vir Jesus innooi in 

elke deel van hul lewens in. 

Matteus 2:11, Johannes 15:16, Psalm 141, 1 Korintiërs 10:31, Johannes 

19:30  

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

Jesus se laaste woorde aan die kruis –Johannes 19:30 

 

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!  

 

 

 In die verhaal van Jesus se geboorte lees ons dat die wyse besoekers uit die Ooste vir Jesus wierook 

gebring het.   Min het hulle geweet dat hulle hierdie geskenk bring vir die Hoë Priester wat elkeen wat 

Hom kies goed genoeg sou maak om ’n ware Koningskind te wees.  

Ons lees al in Eksodus oor die gebruik van wierook in God se tempel. Die Here het spesifieke instruksies 

gegee oor hoe Sy tempel gebou moet word. Hy het ook vir die Israeliete presies gesê hoe suiwer wierook 

gebruik moes word vir die offers wat gebring is.  

Die Hoë Priester moes elke dag suiwer  gebrand het, sodat dit oor elke offer wat die mense 

gebring het kon brand. Soos wat die reuk van die wierook in die offers ingetrek het, het dit het die offers 

goed genoeg gemaak om vir die Here gegee te word. Ons het vandag nie meer Hoë Priester in die kerk 

werk om ons offers voor God te bring nie, want Jesus is ons eie Heilige Hoë Priester. Hy het Homself as 

Heilige Offer gegee om te betaal vir elkeen van ons se sonde.    

 



Op ons eie kan ons nie ’n lewe leef wat vir God bly maak nie, want ons is mense en ons gaan bly sondig. 

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Hy Homself as Lewende Heilige Offer gegee, om dié wat in Hom 

glo te verlos. “Dit is Volbring”, was Jesus se heel laaste woorde wat Hy gesê het voor Sy dood (Johannes 

19:30).  Met hierdie Woorde het Jesus bevestig dat dit wat Hy gedoen het genoeg is om al ons sonde te 

verlos. Kinders van Jesus weet egter dat ons nie net kan aanvaar dat Jesus vir elke sonde gesterf het, 

sonder dat dit nie verandering in ons lewens ook bring nie. Wanneer ons Hom as ons Heilige Offer 

aanvaar, kom daar ook verandering in ons harte. Ons wil nie meer leef soos die sondaars wat ons was 

nie. Ons wil leef as Koningskinders, wat Sy Verlossing deel maak van elke deel van ons lewens.  Vir ons 

daarom moontlik te maak, moet ons vir Jesus innooi om deel te wees van elke deel van ons lewe.  

Die wierook gee ‘n sekere soort reuk af en die priester het dit oor die offers gebrand, sodat die reuk kon 

intrek by die offers. Dit kan ons herinner dat wanneer ons vir Jesus in ons lewens innooi, Hy deel van ons 

lewens gaan word. Sy aangename geur trek in daardie deel van jou lewe in en verander alles. Dit 

beteken dat alles wat ons doen iets van wie Jesus is sal verkondig. Op hierdie manier kan ons ons lewens 

gebruik om vir God bly te maak.  

Vandag sit Jesus aan die Regterhand van God en pleit vir ons sonde (Romeine 8:34). As jy Jesus as jou 

Verlosser kies, dan nooi jy Hom in om deel van jou lewe te wees. Soos wat die Hoë Priester wierook 

gebruik het om die offers te seën, kan jy Jesus as jou Hoë Priester kies om elke deel van jou lewe te seën.  

Jy kan Hom innooi in elke deel van jou lewe en Hom vra om deur jou te leef, sodat elke deel van jou 

lewe ‘n Jesus geur sal hê. Op hierdie manier kan alles wat jy doen vir God bly maak.  

 

 

 

 

 



Kerstyd is ‘n tyd vir geskenke en fees, ons vier dat God by Sy mense wil wees! 

 

Goeiemôre Maats, sjoe maar dit is sommer so lekker en vrolik soos die groot 

blink strik op my kop (Plaas groot strik op julle koppe) vir ons dat ons saam met 

julle kan kuier vanoggend.  

 

Vanoggend gaan ons oor ’n baie spesiale Kersboodskap gesels.  Ons gaan 

saam met Tannie Mossie kyk watter spesiale dinge kan ons vir Jesus gee in die 

Kersfees tyd. Voor ons daaroor gesels, watter spesiale dinge doen julle as ‘n 

familie oor Kerstyd? (Laat kleuters toe om te reageer). Ag dit is net wonderlik. 

Dit is my gunsteling tyd van die jaar. Maatjies, al kry ons mooi presente en eet 

lekker kos en kuier saam met ons familie, weet ons dat Kersfees oor baie meer 

as dit gaan.  Wie kan vir my sê waarom vier ons eintlik Kersfees? (Laat kleuters 

toe om te reageer)  

 

Julle is reg ja, Kersfees vier ons die geboorte van Jesus! Jesus is al meer as 2000  

jaar terug gebore en ons is nogsteeds bly oor Sy geboortedag. Ons weet dat 

Hy gebore is om ons van ons sonde te red. Wanneer ons geskenke vir mekaar 

gee en saam met mekaar kuier en lekker saam eet, maak ons Jesus se hart 

bly. Hy wil hê dat ons Kerstyd sal geniet en sal onthou hoe lief Hy vir ons is. 

(Maak of jou maag grom) Oeee gaats het julle dit gehoor? Grommmmmmm 

Grommmmm Grommmm...nee dis nie ‘n leeu wat bril nie dis my maag! Ons 

praat nou so van lekker saam eet en nou is ek hongerrrrr. Wie van julle is ook 

honger vir lekker kos? Maatjies watter kos is vir julle die lekkerste om te eet? 

(laat kleuters toe om te reageer) Oe jaaa nou is ek nog sommer meer honger. 

En watter kos ruik vir julle die lekkerste as dit gemaak word? Dalk Spur se kos, of 

gebraaide uie, of ‘n lekker koek of vars brood wat mamma bak. (Maak of jy 

ruik) HMMMMMMM HONGER! Grom Gromm Grommm ek sal sommer nou die 

hele Spur se kos opeet as ek dit nou moet ruik.  ‘’n Mens raak darem sommer 

net meer honger as jy lekker kossies kan ruik nè maats? As mens lekker kos ruik 

dan voel mens sommer tuis, jy voel sommer welkom en jy is opgewonde want 

jy weet jy gaan lekker eet!  

 

Nou, Maatjies, ons het vandag saam met Tannie Mossie van wierook geleer. 

Sy het vir ons vertel dat dit iets is wat hulle in die Bybel se tyd in die tempels of 

kerke gebrand het dat dit kan lekker ruik.  EK dink nie wierook het geruik soos 

Spur se kos nie, maar dit het baie lekker geruik en die priester of dominee in die 

Bybelse tyd het seker gemaak die tempel ruik altyd so lekker. Ek dink as mense 

in die tempel ingekom het om te bid, dan het hulle so lekker diep ingeasem 

(Asem diep in deur jou neus) En dan het hulle die lekker wierook geruik en 

sommer tuis gevoel in die Huis van die Here.  

 

Nou maatjies, ons kan nie regte wierook vir Jesus gee soos wat die wyse manne 

vir Jesus gegee het nie. Ons kan nogsteeds ‘n baie mooi lessie leer by die 

wierook wat  die mense gebruik het in die Bybelse tyd. Maatjies, net soos wat 

die wierook se reuk of geur mense opgewonde gemaak het of tuis laat voel 



het, kan ons vir Jesus innooi in ons hartjies sodat ons lewe ook vir ander mense  

opgewonde maak of tuis laat voel.  

 

Huh?! Waarvan praat ek nou?  Kom staan gou eers bietjie saam met my dan 

sê ons iets saam:  

 

As ek Jesus in my hart innooi,  

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi.  

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien.  

(Maak bid handjies) 

 

Maatjies, net soos die dominee van die Bybelse tyd wierook gebrand het wat 

lekker ruik om die mense te laat welkom voel, so moet ek en jy vir Jesus in ons 

hart innooi. Nou maatjies, hoe lyk ’n mens se hart as Jesus in jou hart bly? (Laat 

kleuters toe om te reageer) Ja, julle is reg. As Jesus in jou hart bly dan wil jy so 

lewe dat jy Sy lig helder skyn deur die manier wat jy leef. Jy wil vriendelik wees, 

jy wil liefdevol wees en ander help. Jy wil mense laat spesiaal voel, want al 

hierdie dinge is hoe is, so as Hy in jou hart bly, dan wil jy mos ook hê jou lewe 

moet soos Hy lyk. As Jesus in jou hart is, dan gaan jy so leef dat ander mense 

ook lus sal wees om vir Jesus in hulle harte in te nooi. Dit is sommer ‘’n 

wonderlike plan. Kom ons spring weer op dan sê ons vir mekaar:  

 

 

As ek Jesus in my hart innooi,  

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi.  

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien.  

(Maak bid handjies) 

 

Pragtig! Kom ons sê dit die kermet ons hardste stem: 

 

As ek Jesus in my hart innooi,  

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi.  

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien.  

(Maak bid handjies) 

 



Oee – dis so mooi dat ek sommer op en af wil spring en dit sê, kom ons 

probeer dit: 

 

As ek Jesus in my hart innooi,  

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi.  

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien.  

(Maak bid handjies) 

  

Sjoe nou is ek sommer moeg. Maats, ek het ‘’n blink plan., Kom ons maak vir 

ons ‘n kunswerk van die les. Ons gaan nou ons handjies aftrek op ‘’n papier en 

uitknip. Dan plak ons hulle vas op ‘’n stokkie en dan kan ons ons lessie vir ander 

leer deur hierdie handjies te gebruik. Kom ons gaan maak gou ons handjies en 

dan probeer ons weer om ons boodskap te sê dan gebruik ons die handjies.  

 

Sluit af met gebed 

 

1. Deel vir elke kind ‘n skoon bladsy uit. Laat kinders nou hul hand aftrek op 

die vel papier. Kinders kan hul hande versier. Dit word dan uitgeknip en 

vasgesit op ‘n roomys stokkie 

 

2. Deel vir kinders die klein blokkie papier met die kerngedagte. Plak dit 

agter die handjies vas (vou en plan net aan een kant indien nodig) 

 

3. Elke kind gaan egte wierook olie op hul roomys stokkie kry. Hul kan hierdie 

stokkie aan die onderkant van hul wierook houer plak. Die stokkie gaan ruik 

soos egte wierook en hul kan dit gebruik om vir hul vriende en familie te 

verduidelik hoe ons met ‘n Jesus-geur moet leef. Maak seker hulle verstaan 

die volgende konsep: 

 

Net soos die dominee van die Bybelse tyd wierook gebrand het wat lekker 

ruik om die mense te laat welkom voel, so moet ek en jy vir Jesus in ons hart 

innooi. Nou maatjies, hoe lyk ’n mens se hart as Jesus in jou hart bly? (Laat 

kleuters toe om te reageer) Ja, julle is reg. As Jesus in jou hart bly dan wil jy 

so lewe dat jy Sy lig helder skyn deur die manier wat jy leef. Jy wil vriendelik 

wees, jy wil liefdevol wees en ander help. Jy wil mense laat spesiaal voel, 

want al hierdie dinge is hoe is, so as Hy in jou hart bly, dan wil jy mos ook hê 

jou lewe moet soos Hy lyk. As Jesus in jou hart is, dan gaan jy so leef dat 

ander mense ook lus sal wees om vir Jesus in hulle harte in te nooi.  

4. Deel vir elke kleuter ‘’n wierook bottel en inkleurvel ook ui tom te versier. 

Hulle kan dit huis toe neem om verder saam met hulle gesinne te gaan leer.  



 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 
As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na 

oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 



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

 

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 in te nooi om deel te 

wees van elke deel van my lewe. Hy het reeds die volle prys betaal, sodat 

ek goed genoeg is om aan God te kan behoort. Nou wil ek graag hê dat 

elke deel van my lewe ‘n “Jesus geur” sal hê, sodat ek meer soos Hy kan 

leef.    

 

 

As ek Jesus in my hart innooi, 

(Plaas beide hande op hart) 

Dan lyk my lewe baie mooi. 

(Maak skitter handjies) 

Ander kan vir Jesus in my sien 

(Wys met beide wysvingers na oë) 

en wil dan ook die Here dien. 

(Maak bid handjies) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

gebring het? 

2. Wat beteken dit om vir Jesus te vra om ‘n “Jesus geur” in elke deel van jou lewe te kry?  

   

gee Jesus vir ons instruksies oor hoe ons moet leef.  

3. Noem twee opdragte uit hierdie gedeelte wat Jesus vir ons gee? 

4. Dink aan kere in Jesus se lewe op aarde toe Hy vir ons as ‘n voorbeeld gewys het hoe 

ons moet leef.    

 

is ‘n gebed van Dawid waar hy vir die Here vra om hom te help om reg te leef. 

5. In die gedeelte sê dit dat ons gebede soos reukwerk voor God se aangesig is, wat 

beteken dit? 

6. Skryf die verskillende dinge neer wat Dawid in die gebed vir die Here vra. 

7. Kyk na die verskillende dinge wat jy neergeskryf het op jou hande aktiwiteitsvel. Hoe 

kan die dinge wat Dawid in sy gebed vir God vra jou help om ‘n “Jesus-geur” uit te leef 

in elke deel van jou lewe?  

 

sê dat alles wat ons doen, moet ons doen asof ons dit vir die Here doen  Kyk na 

die dinge wat jy neergeskryf het op jou hande aktiwiteitsvel:  

8. In watter dele van jou lewe is dit vir jou maklik om met ’n “Jesus geur” te leef?  

9. In watter dele van jou lewe is dit vir jou nog moeilik om met ’n “Jesus geur” te leef?   

  

In lees ons waar Jesus die woorde “Dit is Volbring” sê voordat Hy sterf. Romeine 

8:34-35 vertel verder hoe Jesus nou aan die regterhand van God sit en vir God vra om vir ons 

te vergewe van die sonde wat ons doen.  

  

10. Wat het Jesus bedoel met die woorde “dit is volbring?”  

11. Hoe is Jesus nogsteeds besig daarom vir ons moontlik te maak om kinders van God 

genoem te word?   

In die Ou Testament moes mense hul offers vir God tempel toe vat, sodat hulle kon betaal vir 

hulle sonde. By die tempel moes die hoë priester wierook oor die offers laat brand, sodat die 

offers goed genoeg sou wees om vir God te kon gee. Verlede week het ons geleer dat Jesus 

ons Heilige Offer is wat Homself gegee het sodat ons gered kon word. Vandag het ons geleer 

dat Hy eintlike die ware Hoë Priester is. Hy het geen sonde gedoen nie, maar neem die sonde 

wat ons doen op Homself, sodat ons toegang tot God mag hê en Sy kinders genoem kan 

word.  

12. Wat was die doel van die hoë priester in die ou Testament (Lees Eksodus 30 as julle nog 

meer wil weet van die funksie van die hoë priester) 

13. Hoe kan ons Jesus sien as die ware Hoë Priester?  

 

14. Hoe kan jy die verhaal van die wyse manne wat wierook 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. 

Kyk na die verskillende dele van jou lewe en nooi Jesus in om deel daarvan te wees, 

sodat jy met ‘n “Jesus-geur” sal leef.   


