Soek 7 items wat nie pas in hierdie prent van Jesus as Kind nie:
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Jesus as Kind
‘n

het vir

vertel dat sy ‘n baba gaan kry, wat die Seun van God is en Jesus (Verlosser)

genoem moet word. Sy en
is.

(haar verloofde) is na Betlehem toe waar die

wat oor hulle skape wag gehou het en

in ‘n

gebore

uit die ooste het vir Jesus kom besoek. Hulle

was baie bly om die Koning en Verlosser, Jesus, te ontmoet.
was koning van daardie deel van die land en hy was baie kwaad en ontsteld dat daar ‘n baba gebore is
wat ook Koning genoem is. Hy wou Hom
het die Kindjie Jesus geneem en op ‘n

maar ‘n

het vir

gewaarsku, en hy en

gevlug na Egipte toe, waar hulle gebly het tot die engel vir

hulle gesê het dat dit weer veilig was vir hulle om terug te keer.
Toe hulle teruggekom het in hulle eie land, Israel, het hulle in Nasaret gebly. Jesus se pa op aarde,
‘n
het.

of timmerman. ‘n Skrynwerker is iemand wat met hout

, was

en ander dinge gemaak

het moontlik baie van houtwerk by Josef geleer. Jesus het ook nog

gehad. Ons weet

wat 4 van die broers se name was: Jakobus, Josef, Simon en Judas.
Jesus se ouers,

, het elke jaar vir die Paasfees na Jerusalem gegaan. Een jaar, toe Jesus

jaar oud was, het hy weggeraak en kon sy ouers hom nie kry tussen die
het nie. Hulle het uiteindelik na 3 dae vir Jesus in die

gekry waar hy by

wat saam teruggereis
was wat baie

slim was. Hy het na hulle geluister en met hulle gesels. Hulle was baie verbaas oor sy insig en antwoorde en
hoeveel Hy van God geweet het. Jesus se ma het alles onthou en sy het oor al hierdie dinge bly nadink.
“Jesus het groot geword en nog meer wysheid gekry. God en die mense was lief vir Hom.”
(Lukas 2: 52 - Die Bybel vir Almal)
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