
 

 

 

 

Die Herders het sommer die aand van Jesus se geboorte so ‘n kosbare 

geskenk vir Jesus gebring. Hulle het niks gehad wat hulle kon toedraai om as geskenk 

vir Jesus te gee nie, maar dit wat hulle gebring het, is een van die kosbaarste dinge 

wat ons vir God kan bring. Dit is ook ‘n geskenk wat elke kind van Jesus behoort uit te 

deel waar hul gaan. Ons wat gered is, het die verantwoordelikheid en voorreg om 

daar waar ons gaan te getuig met ‘n gejuig oor al die wonderlike dinge wat Jesus vir 

ons gedoen het.     

Kinders gaan geleentheid kry om kunswerke te skep wat hulle kan uitdeel 

om met ander die Goeie Nuus van Jesus te deel. Hul gaan ook blootgestel word aan 

die idee om hul eie persoonlike getuienis te gebruik om mense nader aan Jesus te 

bring. 

1 Petrus 3:15-16, 1 Petrus 4:10-11, Efesiërs 4:1-3 

Die Herders getuig met ‘n gejuig (Lukas 2:8-20) 

                            Jesus se laaste opdrag aan Petrus – Johannes 21:19 

 

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!  

 

 

 Nadat ons nou so baie by die wyse manne geleer het, beweeg ons terug in die Kersverhaal na die aand van Jesus 

se geboorte. Daar was ander kuiergaste wat die eerstes was om vir Jesus te ontmoet. Hierdie gaste het wel nie 

geskenke gehad wat hulle kon toedraai om vir Jesus te gee nie. Hulle was skaapwagters en dit was mense wat nie 

baie geld of besittings gehad het nie. Om die waarheid te sê, was die skaapwagters mense wat buite die stad 

tussen die skape gebly het en maklik misgekyk was deur die res van die wêreld.  

Hierdie skaapwagters het wel die kosbare geskenk van vir Jesus en vir die wêreld gebring. Hulle het dit 

sommer met ‘n gejuig gedoen ook! Hulle het die stad binne gehardloop en vir elkeen wat hulle gesien het vertel 

dat die Messias gebore is.  Hoe kon hulle dan anders - nadat hulle so ‘n wonderlike aand gehad het? Eers het hulle 

die voorreg gehad om ‘n hele engelekoor te hoor sing van Jesus en die vrede wat Hy sou kom bring.  Daarna het 

hulle gehaas na die plek waar Jesus gebore is, om die klein kindjie in die krip daar te sien lê, net soos die engele 

gesê het.  

 



Hoe kon hulle stilbly oor al die wonderlike dinge wat hulle self ervaar het? Ons kan net sowel hierdie vraag vir onsself 

ook vra. Hoe kan ons stilbly oor Jesus as ons al soveel dinge in ons eie lewe van Hom ervaar het? Ons kan mos nie 

hierdie goeie nuus vir onsself hou nie. Ons moet dit gaan verkondig aan die wêreld – en sommer met ‘n gejuig ook! 

As die skaapwagters hulle gesteur het aan wat die mense van hulle dink, het hulle dalk gedink dat hulle nie goed 

genoeg sou wees om die Nuus te gaan vertel nie. As hulle gedink het oor die manier waarop mense hulle snaaks 

sou aankyk as hulle so juig en van Jesus getuig, dan sou hulle dalk getwyfel het of hulle dit moet gaan doen. 

Gelukkig het die herders gekies om eerder te fokus op die wonderlike gebeure wat hulle self ervaar het. Hulle het 

dan gesien hoe die engele spesiaal na hulle toe kom om die boodskap te bring. Hulle het die Koningskind gesien 

in die arms van Sy moeder en hulle het ‘n eeue oue belofte en profesie voor hulle oë sien uitspeel.  Hierdie manier 

van getuig behoort ook so in ons lewens te lyk. Ons kan nie toelaat dat dit wat mense van ons dink ons keer om 

van Jesus te praat nie. Ons is nie te jonk, of te oud, of te arm of te skaam om op ons eie spesiale manier van Jesus 

te getuig nie.  Toe jy gekies het om aan Jesus te behoort, het daar ’n spesiale verhouding tussen jou en Jesus begin. 

Die belofte van wie Jesus sou wees het ‘n lewende en werkende werklikheid in jou lewe geword die dag toe jy 

gekies het om ‘n verhouding met Hom te hê. Die Hemel het fees gehou oor die besluit wat jy gemaak het. Hy het 

op ‘n wonderlike spesiale manier hierdie reis in geloof saam met jou begin. Hy kan ook jou storie gebruik om vir 

ander uit te nooi om met Hom ‘n verhouding te hê.  Jesus ken jou hart. Hy weet wat is jou talente en gawes en Hy 

kan op ‘n spesiale manier vir jou gebruik om Sy boodskap so spesiaal uit te straal dat ander Hom ook sal wil leer 

ken.   

Nadat Jesus gekruisig is, het Hy nog ‘n laaste spesiale afspraak gehad voordat Hy teruggegaan het Hemel toe. 

Hierdie afspraak was met Petrus, een van sy dissipels. Petrus en ‘n paar van die dissipels het besluit om terug te 

gaan na hul lewe as visvangers, voor hulle vir Jesus ontmoet het. Terwyl hulle so sukkel om vis te vang, het daar ‘n 

man van die strand af na hulle geroep. Hy het vir hulle gesê om hul nette aan die ander kant van die boot uit te 

gooi. Die dissipels het besef dat dit Jesus is wat met hulle gepraat het. Petrus het sommer uit die boot geduik en 

geswem tot op die strand om by Jesus uit te kom. Nadat Jesus vir hulle vis gebraai het, vra Hy vir Petrus: ‘Petrus, het 

jy my lief?”. Petrus sê toe vir Jesus dat Hy Hom baie lief het. Jesus sê toe vir Petrus “Laat my lammers wei.” Jesus vra 

toe vir Petrus vir ‘n tweede keer of hy Hom lief het. Petrus antwoord weer dat Hy vir Jesus baie lief het en Jesus gee 

vir Hom die opdrag “pas my skape op.” Toe Jesus vir ’n derde keer vra of Petrus Hom lief het, het Petrus begin huil. 

Petrus het sekerlik gedink aan hoe Hy vir Jesus verraai het by Sy kruisiging.  Hy het seker gedink Jesus het getwyfel 

of Petrus regtig vir Hom lief was. Toe Petrus weer antwoord dat Hy regtig vir Jesus lief het, gee Jesus vir hom die 

opdrag “Laat my skape wei”.  

‘n Mens kan wonder waarom Jesus drie maal vir Petrus dieselfde vraag gevra het. Jesus ken dan Petrus se hart, 

waarom het Hy hom so baie gevra? Miskien was die rede waarom Jesus soveel keer moes vra nie sodat Hy Petrus 

se hart kon toets nie, maar sodat Petrus sy eie hart kon toets. Ons behoort ook ons harte te toets wanneer ons kies 

om met ons lewens vir Hom te gaan getuig. Met watter hart deel ons Jesus se storie met ander mense? Hoe gaan 

mense vir Jesus beter leer ken deur die manier wat ek Hom uitleef?  

Jesus het verseker nie bedoel dat Petrus nou sy lewe as visvanger moet los en ’n skaapwagter word nie. Nee, Jesus 

het gepraat van Sy kinders. Jesus het die potensiaal in Petrus raakgesien om soveel mense na Hom te lei. Nadat 

hy vir Jesus verloën het, het hy seker gedink dat hy nie goed genoeg is om meer Jesus se werk op aarde te doen 

nie. Jesus het egter ’n spesiale afspraak gemaak om vir Petrus te sien en om Hom weer te roep vir die doel waarvoor 

hy eintlik leef. Met elke keer wat Petrus vir Jesus geantwoord het dat Hy Hom lief het, het Jesus vir hom ’n ander 

opdrag gegee.  “Laat my lammers wei”, “Pas my skape op” en “Laat my skape wei!” Dit was Jesus se manier om 

vir Petrus te sê dat hy vir mense moet vertel van Hom, sodat die wat Hom nog nie ken nie kan weet wie Hy is 

(lammers). Hy vra vir Petrus om die wat reeds vir Jesus ken te versorg en hulle te help om self in geloof te groei (pas 

my skape op). Laastens vra Hy ook vir Petrus om Sy skape te laat wei. Dit beteken dat Petrus die mense wat reeds 

’n verhouding met Jesus het moet help om uit te gaan en ander weer van Jesus te vertel.   

As kinders wat aan Jesus se kudde behoort, kan ons baie leer by die verhaal van Petrus. Petrus het gedink dat hy 

nie goed genoeg is om hierdie belangrike werk vir Jesus te doen nie. Die herders, was mense wat misgekyk was 

deur die wêreld en tog het hulle uitgegaan en met ‘n gejuig vir almal gaan vertel wie Jesus is. Jesus verwag nie 

van ons om dieselfde te doen as wat Petrus gedoen het nie. Hy verwag ook nie van ons om dieselfde te doen as 

wat die Herders gedoen het nie. Jesus verwag van jou om te doen wat Hy op jou hart lê om te doen. Jy kan jou 

eie storie gebruik en op jou eie manier na Jesus se skape en lammers kyk en hulle help om nader aan Hom te leef. 

Die 100% Present wat jy vir Jesus kan gee is om jou talente en gawes so in te span, sodat jy jou storie van hoe jy ‘n 

kind van Jesus geword het met ander kan deel. Jy kan met ‘n gejuig gaan getuig oor die dinge wat Hy in jou lewe 

gedoen het. Op hierdie manier, deel jy ‘n kosbare ewige geskenk vir ander mense uit wat hulle hele lewe kan 

verander! 

 

 

 



As die Herders hulle gesteur het aan wat die mense van hulle dink, het hulle 

dalk gedink dat hulle nie goed genoeg sou wees om die Nuus te gaan vertel nie. As hulle 

gedink het oor die manier waarop mense hulle snaaks sou aankyk as hulle so juig en van Jesus 

getuig, dan sou hulle dalk getwyfel het of hulle dit moet gaan doen. Gelukkig het die herders 

gekies om eerder te fokus op die wonderlike gebeure wat hulle self ervaar het. Hulle het dan 

gesien hoe die engele spesiaal na hulle toe kom om die boodskap te bring. Hierdie manier 

van getuig behoort ook so in ons lewens te lyk. Ons kan nie toelaat dat dit wat mense van ons 

dink ons keer om van Jesus te praat nie. Ons is nie te jonk, of te oud, of te arm of te skaam om 

op ons eie spesiale manier van Jesus te getuig nie. Ons is kinders van Jesus en Sy Naam moet 

op ons lippe wees – dit beteken ons moet oor Hom praat waar ons gaan – en sommer met ‘n 

gejuig ook!  

Kom ons maak sommer ietsie laf om ons te herinner dat ons daar waar ons gaan moet 

getuig met ‘n gejuig! 

 

1. Deel vir elke kind die volgende uit: 

 ‘n Mond aktiwiteitsvel 

 ’n Roomys stokkie 

 Klein malvalekkers vir elkeen 

 

2. Kinders gaan die mond versier en dan die malvalekkers plak soos tande in die 

mond. Die roomys stokkie word geplak langs die mond om hom vas te hou.  

Daar sal ‘n voorbeeld gemaak word waarna julle kan kyk.  

 

3. Neem die kinders af wat met hul monde staan en stuur die foto’s vir Annette 

 

4. Let wel: Julle kan gesels oor die vrae op die inkleurvel terwyl die kinders besig 

is met hul kunswerke. Moet egter nie baie tyd aan die aktiwiteit spandeer nie, 

want daar is nog ‘n belangrike aktiwiteit om te doen.  

 
Jesus op my lippe 

U liefde is net te veel,  

Daarom is ek gereed 

Om aan ander uit te deel.  

Laat ek dan getrou getuig,  

en met my storie van U liefde juig! 

 

 





1 Petrus 3:15-16, 1 Petrus 4:10-11, Efesiërs 4:1-3 

As kinders wat aan Jesus se kudde behoort, kan ons baie leer by die verhaal 

van Petrus. Petrus het gedink dat hy nie goed genoeg is om hierdie belangrike werk vir Jesus 

te doen nie. Die Herders, was mense wat misgekyk was deur die wêreld en tog het hulle 

uitgegaan en met ‘n gejuig vir almal gaan vertel wie Jesus is. Jesus verwag nie van ons om 

dieselfde te doen as wat Petrus gedoen het nie. Hy verwag ook nie van ons om dieselfde te 

doen as wat die Herders gedoen het nie. Jesus verwag van jou om te doen wat Hy op jou hart 

lê om te doen. Jy kan jou eie storie gebruik en op jou eie manier na Jesus se skape en lammers 

kyk en hulle help om nader aan Hom te leef. Die 100% Present wat jy vir Jesus kan gee is om 

jou talente en gawes so in te span, sodat jy jou storie van hoe jy ‘n kind van Jesus geword het 

met ander kan deel. Jy kan met ‘n gejuig gaan getuig oor die dinge wat Hy in jou lewe gedoen 

het. Op hierdie manier, deel jy ‘n kosbare ewige geskenk vir ander mense uit wat hulle hele 

lewe kan verander! 

Kom ons maak ietsie wat ons kan gebruik om vir ander ons eie storie te vertel: 

 

1. Deel vir die kinders die volgende uit:  

- ‘n My Storie aktiwiteitsvel 

 

2. Lees saam deur die aktiwiteitsvel en maak seker dat die kinders verstaan wat 

dit beteken om jou eie storie (getuienis) te gebruik om vir ander van Jesus te 

vertel.  

 

3. Gesels eers saam oor die vrae voordat jy ‘n omgewing skep waar kinders kan 

gaan skryf aan hulle eie storie 

 

4. Laat kinders nou in die blok gedeelte op hulle aktiwiteitsvel neerskryf waarom 

hulle gekies het om ‘n kind van Jesus te word. Dit kan woorde, kort sinne of selfs 

‘n paragraaf wees. Moedig die kinders aan dat daar nie ’n reg of verkeerd is 

nie.  

 

5. Vou die bladsy na agter op die stippellyne 

Vou die bladsy na vorentoe in die middel tussen die twee stippellyne 

            Daar sal ‘n demonstrasie gedoen word oor hoe die bladsy gevou moet word.  

            Die blok gedeelte wat die kinders geskryf het verdwyn dan heeltemal in die  

            vou en kan dan oop en toe gevou word.   

 

6. Moedig kinders aan om hulle storie te gaan vertel vir hulle gesinne 

 

 

 



As kinders wat aan Jesus se kudde behoort, kan ons baie leer by die verhaal van Petrus 

(Johannes 21). Petrus het gedink dat hy nie goed genoeg is om hierdie belangrike werk vir 

Jesus te doen nie. Die Herders, was mense wat misgekyk was deur die wêreld en tog het hulle 

uitgegaan en met ‘n gejuig vir God geloof en prys (Lukas 2:8-20). Jesus verwag nie van ons 

om dieselfde te doen as wat Petrus gedoen het nie. Hy verwag ook nie van ons om dieselfde 

te doen as wat die Herders gedoen het nie. Jesus verwag van jou om te doen wat Hy op jou 

hart lê om te doen. Jy kan jou eie storie gebruik en op jou eie manier na Jesus se ‘skape’ en 

‘lammers’ kyk en hulle help om nader aan Hom te leef. Die 100% Present wat jy vir Jesus kan 

gee is om jou talente en gawes so in te span, sodat jy jou storie van hoe jy ‘n kind van Jesus 

geword het met ander kan deel. Jy kan met ‘n gejuig gaan getuig oor die dinge wat Hy in jou 

lewe gedoen het. Op hierdie manier, deel jy ‘n kosbare ewige geskenk vir ander mense uit 

wat hulle hele lewe kan verander! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is my storie, aan Hom al die glorie: Wie is Jesus vir 
my? 

 
Wat is Sy mooiste 
beloftes vir my? 

 
Hoe het Jesus my al 
deur moeilike tye 

gehelp? 
 

Hoe het ek al vir 
Jesus in goeie tye 

ervaar? 
 

Hoe seën Jesus my 
elke dag? 

 

 

 

 

Wie het my gehelp 
om vir Jesus te leer 

ken? 
 

Waarom het ek 
gekies om in Jesus 

te glo? 
 

Watter 
Bybelverhaal is vir 
my die mooiste? 

 
Hoe kan Jesus my 

help met my sonde 
en die dinge 
waaroor ek 

bekommerd raak? 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vertel Lukas van die waardevolle geskenk wat die skaapwagters vir Jesus 

gebring het. 

1. Watter waardevolle geskenk het die skaapwagters vir Jesus gebring? 

2. Hoe kan ons dieselfde geskenk vir Jesus bring?  

is gee vir ons die raad dat ons altyd gereed moet wees om vir iemand ‘n 

antwoord te gee as hulle ons vra waarom ons met soveel hoop lewe. 

3. Waarom is dit belangrik om gereeld te dink oor jou eie storie en die manier waarop jy ‘n 

kind van Jesus geword het? 

4. Hoe kan jy jou storie en die manier hoe jy ‘n kind van Jesus geword het gebruik om 

iemand anders nader aan Jesus te bring?  

gee vir ons die opdrag dat ons vir Jesus moet dien met die gawes wat vir ons 

gegee word.  

5. Waarom kan ons nie almal vir Jesus op dieselfde manier dien nie? 

6. Wat is ‘n gawe en ‘n talent? Noem ‘n paar voorbeelde  

7. Wat gebeur wanneer ons ander probeer dien met ‘n gawe of talent waarin onsbaie 

goed is?    

 

gee vir ons meer inligting oor hoe ons ander kan dien.   

8. Watter dinge staan vir jou uit in hierdie gedeelte? Skryf hulle neer.  

9. Watter van hierdie dinge is vir jou partykeer moeilik om te doen? Skryf hulle neer 

10. Bid in die week oor die dinge wat jy neergeskryf het. Vra vir Jesus om jou te help om 

ander op die regte manier te dien, sodat mense meer van Jesus deur jou kan leer ken.  

  

In lees ons dat Jesus na Sy kruisiging ’n spesiale afspraak met Petrus gehad 

het.   

11. Watter foute het Petrus gemaak wat hom laat dink het dat hy nie goed genoeg is om 

meer Jesus se werk op aarde te doen nie? 

12. Wat gebeur wanneer ons dink dat ons te vol foute is om Jesus se werk op aarde te 

doen? 

13. Hoe kan jy die foute wat jy al gemaak het gebruik in jou storie om vir ander van Jesus te 

vertel?  

14. Jesus gee vir Petrus die opdrag “laat my lammers wei”, Pas my skape op” en “Laat my 

skape wei” – Wat beteken hierdie opdragte? (Lammers = Mense wat nog nie vir Jesus ken nie – Skape= Mense 

wat al meer in hul geloof gegroei het. Ons moet hul aanmoedig om uit te gaan en Jesus te gaan verkondig) 

15. Hoe is die opdrag wat ek en jy kry dieselfde as die opdrag wat Petrus gekry het?  

16. Help jou gesin om ook hulle storie van hoe hulle kinders van Jesus geword het te 

neerskryf. Deel dit met mekaar. 

Gebruik die kunswerke wat jy oor die 5 weke gemaak het om hierdie Kerstyd vir 1 

familielid te vertel van die 100% Presente wat ons vir Jesus kan gee. 

Maak ‘n spesiale tyd hierdie Kerstyd om op jou eie manier ook jou 100% Present vir 

Jesus te gee.  


