
 

 

 

 

Die Wyse manne het goud, mirre en wierook vir Jesus gebring. Ons het 

na elkeen van hierdie geskenke gekyk en ‘n kosbare geloofsles daarúít geleer. 

Vandag leer ons ook van ’n ander geskenk wat die wyse manne vir Jesus gegee het. 

Hulle gehoorsaamheid was een van die grootste geskenke wat hulle kon gee, dit het 

self ‘n rol gespeel in die manier hoe Jesus en sy gesin gered kon word uit die kloue van 

die nare koning Herodes. Ons kan ook gehoorsaamheid vir Jesus as geskenk gee. Om 

gehoorsaam aan Hom te wees beteken om Sy pad te kies en te fokus op Sy opdragte 

in Sy Woord. Ons moenie toelaat dat ons gedagtes en aksies verdwaal op die 

wêreldse afdwaalpaadjies en ons harte verhard nie. Wanneer ons in gehoorsaamheid 

Hom volg, sal ons ervaar hoe ons nader aan Hom en sterker in ons geloof groei en 

nader aan Jesus kom.    

Kinders gaan geleentheid kry om te kyk na verskeie opdragte in God se 

Woord waarop ons in gehoorsaamheid moet optree ten spyte van wêreldse gebeure. 

Hul gaan die verbinding maak tussen die gehoorsaamheid om God se pad te volg 

en om dan te groei in hul geestelike verhouding met Jesus.  

: Johannes 14:23, Jakobus 1:22, 1 Korintiërs 15:58,  

Die wyse manne is gehoorsaam (Matteus 2:12-15) 

                            Jesus se besoek aan die Emmaüsgangers –Lukas  24:13-35 

 

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 geskenke van goud, mirre en wierook vir baba Jesus gebring. Elkeen van hierdie 

geskenke het vir ons ‘n waardevolle geloofsles geleer wat ons nader aan Jesus kan bring. Vandag gaan 

ons leer oor ‘n geskenk wat die wyses gebring het wat nie toegedraai kon word of voor Jesus se voete 

gesit kon word nie. Hierdie geskenk was wel so belangrik, dat dit veroorsaak het dat Jesus en Sy gesin 

gered kon word uit die nare kloue van koning Herodes.    

Die geskenk van  is vir Jesus een van die belangrikste geskenke wat ons vir Hom kan gee. 

Dit is ‘n manier om vir Jesus te wys dat ons bly is dat ons Hom in elke deel van ons lewens ingenooi het.  

Wanneer ons gehoorsaam is, kies ons om Sy pad te volg en doen ons die dinge wat God vir ons in Sy 

Woord vra om te doen.  Ons laat nie toe dat dit wat in die wêreld gebeur ons op afdwaalpaadjies lei 

nie.  

    



Nee, wanneer ons gehoorsaam is, kies ons om met spitsore te luister en met Jesus oë rondom ons te kyk, 

sodat ons op Sy pad sal bly. Op hierdie manier sal alles wat ons dink en doen vir ons help om in ons harte 

nader aan Jesus te groei. 

Toe die wyse manne in Betlehem aankom, het hulle rondgevra waar die spesiale Koning is. Hierdie Nuus 

het by koning Herodes uitgekom en hy was baie ontsteld daaroor. Hy het die sterrekykers laat roep om 

presies te hoor waar en wanneer hierdie ster verskyn het. Hy het vir die wyses gesê dat hulle hom asb. 

moet sê waar hierdie koning is as hulle Hom gevind het, omdat hy ook hulde aan Hom wou bring. Eintlik 

was Herodes besig om te jok. Hy wou nie hulde bring aan Jesus nie, hy wou Jesus laat doodmaak!   Toe 

die wyses uiteindelik by Jesus aankom, kon hulle hulde aan Hom bring en geskenke voor Hom neerlê. 

God self het egter in ‘n droom aan hulle die opdrag gegee om nie terug te gaan na die koning toe om 

vir hom te sê waar Jesus en Sy gesin is nie. Toe dit weer tyd was om die reis terug aan te pak, het hulle 

gehoorsaam gebly en gekies om ’n ander pad huis toe te volg. ‘n Engel het weer aan Josef in ’n droom 

verskyn en vir hom die opdrag gegee om sy gesin te neem en weg te vlug na Egipte toe om weg te 

kom van koning Herodes af. Teen die tyd wat Herodes uitgevind het dat die wyse manne nie 

gehoorsaam was aan hom nie, was dit te laat. Jesus en Sy gesin was reeds veilig in Egipte en die 

sterrekykers was al sterk op pad terug huis toe.   

In Lukas 24 lees ons van twee vriende wat op pad was na die dorpie Emmaus. Hulle het geloop en gesels 

oor die dinge wat gebeur het met Jesus se kruisiging. Terwyl hulle nog so aan die gesels was, het daar 

‘n ander man wat ook op die pad was saam hulle begin loop. Dit was Jesus, maar die manne het Hom 

nie herken nie.  ‘Waaroor gesels julle so ernstig?’, het Jesus die manne gevra. Die manne kon hul ore nie 

glo nie. ‘ Is u dan die enigste vreemdeling in die hele Jerusalem wat nie weet wat gebeur het nie?’ vra 

een van hulle in verbasing. Jesus het geweet waarvan hulle praat, maar vra toe “watter dinge?”. Die 

twee manne vertel toe vir Jesus dat Jesus van Nasaret so ‘n kragtige man was wat wonders gedoen het 

in die Naam van die Here. Hulle vertel toe vir Hom dat Hy oorgelewer is deur die geloof leiers en dat Hy 

toe gekruisig is. Hulle vertel vir Jesus dat hulle so gehoop het dat Hy die Messias was, maar dat Jesus nou 

al drie dae lank begrawe is. Hulle wa sommer nog meer omgekrap, omdat daar ‘n paar vroue was wat 

gesê het dat hulle Jesus gesien het en dit kon hulle net eenvoudig nie glo nie.  

Terwyl die mens al hierdie dinge vir Jesus vertel, het Hy niks gesê nie. Daarna het Hy vir hulle gevra of 

hulle niks glo van wat die Woord van God al vir soveel jare geprofeteer het nie. Jesus het toe begin om 

uit God se Woord vir hulle op die regte pad te help in hulle klein geloof.  Hy is later saam met hulle huis 

toe. Toe Jesus die aand aan die etenstafel die brood breek, het hulle besef dat dit Jesus was saam wie 

hulle op die pad geloop het. Hulle het skaam gekry oor hul toegelaat het dat alles wat om hulle gebeur 

het hulle so laat afdwaal het in geloof. “Het ons harte dan nie warm geword toe hy op die pad met ons 

gepraat het en die Skrif vir ons uitgelê het nie?”, het hulle gewonder. Hulle het hulle oë en ore uitgeleen 

vir alles rondom hulle en het vergeet om terug te gaan en te kyk wat in God se Woord staan.  Die twee 

mans het daarna die pad gevolg tot in Jerusalem, sodat hulle na die dissipels toe kon gaan om vir hulle 

te vertel wat gebeur het. 

Gehoorsaamheid is een van die kosbaarste geskenke wat ons vir Jesus kan gee. Dit is ook een van die 

kosbaarste geloof stappe wat ons moet neem, omdat ons nie altyd gaan verstaan waarom die Here 

sekere dinge van ons verwag nie. Die wyse manne het nie werklik geweet wie Jesus was nie en tog het 

hulle in gehoorsaamheid gedoen wat van hulle verwag was. Die twee vriende wat op pad na Emmaus 

toe was, het al die wonderlike dinge van Jesus self beleef en steeds begin twyfel.  Om werklik 

gehoorsaam aan Hom te wees, beteken dat ons ons oë en ore sal oophou vir God se opdragte in Sy 

Woord al sien ons nie die groter prentjie nie. Ons kan nie toelaat dat gebeure in die wêreld ons op 

afdwaalpaadjies neem nie. Die wyse manne het gekies om gehoorsaam te wees en die pad te volg 

wat God vir hulle gevra het om te volg. Deur hulle gehoorsaamheid kon hulle deel wees van die manier 

waarop Jesus en Sy gesin gered is van die nare koning Herodes. Die twee manne wat op pad was na 

Emmaus het toegelaat dat dit wat hulle gesien en gehoor het hulle laat afdwaal van die pad wat God 

met hulle wou stap. Gelukkig het Jesus juis aan hulle gaan verskyn om hulle met God se Woord weer op 

die regte pad te help. Ek en jy moet in gehoorsaamheid bly op die pad wat God vir ons bestem. Ons 

kan nie toelaat dat die wêreld se afdwaalpaadjies ons wegvat van  dit wat Hy vir ons beplan nie. Ons 

moet ons oë en ore instel op Sy Woord, sodat ons in gehoorsaamheid kan groei in die manier waarop 

ons vir Hom leef.  

 



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.  

 

Maatjies, het julle geweet dat Jesus op soveel verskillende maniere vir ons wys 

dat Hy vir ons lief is? Het julle dit geweet? (Laat kleuters toe om te reageer) 

Nou toe nou julle is baie slim. Kom ons dink bietjie saam aan maniere hoe Jesus 

vir ons wys hoe lief Hy vir ons is? (laat kleuters toe om te reageer, lei hul tot by 

die beloftes wat in God se Woord staan) 

 

Haai skote Petoors! Julle is baie slim. Julle is reg maats, die Bybel is vol van die 

mooiste beloftes oor hoe lief die Here vir ons is. Maatjies, die Bybel wys ook vir 

ons hoe om meer te leef soos ’n Kind wat aan Jesus behoort. Die Bybel is ’n 

wonderlike boek vol beloftes en raad en dit is God se manier om ons te help 

om te leef soos kinders van Jesus. Maatjies, maar as my Bybel net op my 

bedkassie staan of ek lees net op Sondae uit hom uit, dink julle ek gaan weet 

hoe om te leef soos ‘n kind van Jesus (laat kleuters toe om te reageer). Nee 

julle is reg, as die Bybel net eenkant staan en ’n stoflagie kry, gaan dit my nie 

help om beter te leef soos ‘n kind van Jesus nie. Ek moet dit wat in God se 

Woord staan in my hartjie intrek. Weet julle hoe mens dit kan doen?  EK kan dit 

doen deur my oë en ore te gebruik sodat ek in my hart gehoorsaam kan wees. 

Wat beteken dit om gehoorsaam te wees maats? (Laat kleuters toe om te 

reageer).  

 

Maats, wanneer ons gehoorsaam aan God, dan kies ons om te doen wat Hy 

vir ons in Sy Woord, die Bybel,  vra om te doen. Wanneer ons kies om in ons 

harte gehoorsaam te wees jou hele lyf wil leef soos ‘’n kind van Jesus! Maatjies, 

die belangrikste is dat as ons gehoorsaam is aan God, dan kan Hy ons gebruik 



vir grooot planne – net soos hoe Hy die wyse manne gebruik het... Kom ek 

vertel julle wat gebeur het... 

 

Die wyse manne het in Jerusalem aangekom waar Jesus was. Toe hulle vir die 

mense begin rondvra waar Jesus is, het die nuus by Koning Herodes uitgekom.  

Hy het gemaak asof hy bly is oor die nuus van Jesus en het vir die wyse manne 

gesê dat hulle vir hom moet kom sê waar Jesus is. Hoekom dink julle wou hy 

weet waar Jesus was? (Laat kleuters toe om te reageer) 

 

Julle is reg ja! Herodes wou vir Jesus seermaak, want hy wou die enigste 

belangrike Koning gewees het. Maatjies, die aand wat die wyse manne vir 

Jesus ontmoet het, het God in ‘n droom viride wyse manne gesê om nie terug 

te gaan na Herodes toe nie. En raai wat? Die wyse manne het gekies om 

gehoorsaam te wees. Hulle het nie geweet wat die rede is dat hulle nie moet 

teruggaan ie, maar hulle het sommer ‘n ander pad huis toe gevat sodat die 

Koning hulle nie weer kon kry nie.  

 

Toe Koning Herodes uitvind dat die wyse manne nie na hom geluister het nie 

was hy woedend. EK dink die stoom het by sy ore uitgekom soos ‘’n stoomtrein 

so kwaad was hy (chooo choooo). Maatjies, teen die tyd wat Koning Herodes 

begin soek het na Jesus, was Hy en Josef en Maria al veilig vêr weg in Egipte 

en weg van die gevaar af.  

 

So het die wyse manne se gehoorsaamheid gemaak dat hulle deel van ‘’n 

groot plan van God was. God wil jou ook gebruik, maar dan moet jy kie som 

gehoorsaam te weeds aan Hom.  Op watter maniere kan ons gehoorsaam 

aan God wees? (Laat kleuters toe om te antwoord) Wonderlik julleis baie slim. 

Spring gou op dan sê julle saam met my:  

 
Ek wil Jesus gehoorsaam dien,  

(Plaas bakhande agter ore en maak bid handjies) 

Sodat ander Sy liefde kan sien 

(maak kringetjies om oë soos verkyker). 

Ek is deel van God se plan! 

(wys duime na bo) 

 

Pragtig! Maatjies, ‘’n spesiale geskenk wat ons vir Jesus kan gee is om 

gehoorsaam te wees aan Hom. Dit beteken om te luister na die dinge wat Hy 

vir ons in die Bybel sê , maar ook om te luister na die grootmense in ons lewens 

wat ons wil help om reg te leef né? Kom ons sê weer lekker saam:  

 
Ek wil Jesus gehoorsaam dien,  

(Plaas bakhande agter ore en maak bid handjies) 

Sodat ander Sy liefde kan sien 

(maak kringetjies om oë soos verkyker). 

Ek is deel van God se plan! 

(wys duime na bo) 

 

Pragtig! Kom ons sê dit die keer met ons hardste stem: 



 
Ek wil Jesus gehoorsaam dien,  

(Plaas bakhande agter ore en maak bid handjies) 

Sodat ander Sy liefde kan sien 

(maak kringetjies om oë soos verkyker). 

Ek is deel van God se plan! 

(wys duime na bo) 

 

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

probeer dit: 

 
Ek wil Jesus gehoorsaam dien,  

(Plaas bakhande agter ore en maak bid handjies) 

Sodat ander Sy liefde kan sien 

(maak kringetjies om oë soos verkyker). 

Ek is deel van God se plan! 

(wys duime na bo) 

 

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

ons ‘n kunswerk van die les. Ons maak vir ons spesiale ore en oë om ons te help 

onthou dat ons gehoorsaam moet wees en dit wat Jesus van ons vra in ons 

hartjies moet invat.   

Sluit af met gebed 

 

1. Deel vir elke kind ‘n oë en ore aktiwiteitsvel uit.  

 

2. Laat die kinders nou hul oë en ore uitknip en op die roomysstokkies 

vasplak. 

 

3. Laat die kinders vir hulself ‘n gaatjie deur die oog maak sodat hulle 

bietjie kan sien wat aangan.  

 

4. Neem ’n klasfoto en stuur vir Annette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 te groei in my geloof. Ek wil ’n 

gehoorsame hart hê en my oë en ore gebruik om te fokus op God se Woord. Al 

verstaan ek nie altyd waarom dinge gebeur nie, kan ek vertrou dat God altyd die 

beste pad vir my sal kies.    

 

Ek wil Jesus gehoorsaam dien,  

(Plaas bakhande agter ore en maak 

bid handjies) 

Sodat ander Sy liefde kan sien 

(maak kringetjies om oë soos verkyker). 

Ek is deel van God se plan! 

(wys duime na bo) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lees ons waar die wyse manne luister na die Here se opdrag om ‘n ander 

pad huis toe te volg. Hulle het nog nie eers geweet wie Jesus sou wees nie, maar hulle 

gehoorsaamheid het veroorsaak dat hulle deel kon hê daarin dat Jesus en Sy gesin gered kon 

word van Herodes se bose planne. 

1. Watter waardevolle geloofsles kan ons leer uit hierdie wyse manne se 

gehoorsaamheid? 

2. Waarom is dit soms moeilik vir ons om gehoorsaam te bly en te vertrou op die Here?  

   

sê Jesus dat iemand wat Hom lief het Sy Woorde ter harte sal neem.  

3. Wat beteken hierdie gedeelte? 

4. Waarom is dit belangrik vir elke kind van Jesus wat nader aan Hom wil groei om Sy 

Woord te gehoorsaam? 

 

is gee vir ons raad oor hoe ons gehoorsaam kan wees tot God se Woord. 

5. Gee jou eie beskrywing van wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan God se 

Woord. 

6. Wat gebeur met ons verhouding met Jesus wanneer ons Sy Woord gehoorsaam?  

 

In lees ons dat ons standvastig en onwankelbaar in ons geloof moet bly.  

7. Watter dinge maak dat ons in ons geloof in Jesus wil wankel?  

8. Wat gebeur met ons verhouding met Jesus wanneer ons in Hom begin twyfel?   

  

vertel van twee vriende wat besig was om te gesels oor die verskriklike gebeure 

van Jesus se kruisiging. Jesus het by hulle aangesluit en met hulle begin gesels sonder dat hulle 

geweet het dit was Hy.   

  

9. Hoe verskil die manier waarop hierdie twee vriende gereageer het op alles wat hulle 

gesien het van die wyse manne se manier waarop hulle gehoorsaam was al het hulle 

nog nie eers geweet wie Jesus was nie?  

10. Nadat die mans besef het dat dit Jesus was, het hulle vir mekaar gesê: ” Het ons hart 

nie warm geword toe Hy (Jesus) op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê 

het nie?”. Hoe is Jesus vandag nog besig om met ons te praat en vir ons in Sy Woord te 

wys wat ons moet doen? 

Ons kan nie toelaat dat die wêreld se afdwaalpaadjies ons wegvat van  dit wat Hy vir ons 

beplan nie. Ons moet ons oë en ore instel op Sy Woord, sodat ons dit in ons hart kan inneem en  

in gehoorsaamheid kan groei in die manier waarop ons vir Hom leef.  Ons het vandag iets 

prakties gemaak wat ons in ons hande kan vashou om ons te herinner om ons in 

gehoorsaamheid ons oë en ore elke dag in te stel op die pad wat die Here vir ons beplan.   

11. Gebruik die kunswerk wat jy vandag gemaak het om hierdie boodskap vir jou gesin te 

verduidelik.   

 

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

Maak vir jouself ‘n lysie van beloftes en opdragte uit die Bybel wat ons aan 

gehoorsaam moet wees.  Bid oor hierdie dinge, sodat jy gehoorsaam kan bly en groei 

in jou geloof.   


