
Advent
Gee nuwe betekenis aan die Kersboom en versierings!

Vergrote afdrukke van aktiwiteite op papier of karton vir elke kind
Roomys stokkies
A4 papier, een vir elke kind (groen of enige kleur vir ‘n boom)
Gom en inkleurkryte soos nodig
Linte/toutjies indien die versiering vir ‘n boom gebruik word
Borduurgare of dun tou
Krale met redelike groot gate
Ronde, plat watte doekies of wit lap/vilt sirkels
Skêre
Kleeflint
‘n Leë boks wat pragtig as “geskenk” toegedraai is

Hulpmiddels:

Welkom:
Gesels saam oor eienskappe van bome: Hoe bome eintlik skadelike
koolstofdioksied omsit in suurstof; hoe wonderlik sal dit wees as ons soos bome kan
wees… 
Dink ook saam oor seisoene. 

Wyding:
Luister saam na natuurgeluide en raak net rustig.

Woord:
Hierdie ontmoeting kan as een gebruik word of in ‘n paar ontmoetings opgedeel
word.

1. Boom:
Ek wonder hoekom is daar ‘n boom by die Kersverhaal?
- Palmtakke herinner ons aan Jesus
- Jesus se kruis was van hout wat van ‘n boom kom
Dit kan ons ook laat dink aan die Bybelvers wat gaan oor die tweede koms of
wederkoms van Jesus. Lukas 21:29 – 31 sê Jesus het vir sy dissipels 'n gelykenis
vertel. Hy het gesê: “Julle moet kyk na die vyeboom en al die ander bome. Wanneer
die blare begin groei, dan weet julle en kan julle self sien die somer is naby. So
ook: Wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, dan moet julle weet die tyd is naby
wanneer God Koning sal wees.”

Temalied:
Enige gunsteling Kersliedere



2. Die stal

Ek wonder hoe lyk ‘n stal binne? (Gee kans vir kinders se terugvoering)

Matteus 1: 18 - 23 
Dit is wat gebeur het voordat Jesus Christus gebore is: Sy ma, Maria, was verloof
aan Josef. Hulle was nog nie getroud nie en hulle het nog nie saam geslaap nie,
maar Maria het swanger geword. Dit is die Heilige Gees wat dit laat gebeur het.
Josef, Maria se verloofde, was 'n goeie man. Hy was gehoorsaam aan die Wette
van Moses en hy wou nie haar naam sleg maak by die mense nie. Daarom het hy
besluit om sy verlowing met Maria te breek, maar hy wou dit vir niemand sê nie.
Terwyl Josef hieroor gedink het, het daar 'n engel van die Here aan hom verskyn en
vir hom gesê: “Josef, jy wat van die nageslag van Dawid is, jy moenie bang wees
om met Maria te trou nie. Sy verwag 'n baba, maar dit is die Heilige Gees wat dit
laat gebeur het. Sy sal 'n seun kry, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk
van hulle sondes verlos.” Al hierdie dinge het gebeur sodat dit waar kan word wat
die Here gesê het. Die profeet het gesê: “Die maagd sal swanger word en sy sal 'n
seun kry. Hulle sal Hom Immanuel noem.” Immanuel beteken “God is by ons.” Nadat
Josef wakker geword het, het hy gedoen wat die engel van die Here vir hom gesê
het. Hy het met Maria getrou.

Lukas 2: 1 – 7 
In daardie dae het ’n bevel van keiser Augustus uitgegaan dat die hele bewoonde
aarde hulle moet laat registreer.  (Hierdie eerste registrasie het plaasgevind toe
Quiriʹnius goewerneur van Sirië was.) Elkeen het na sy eie stad gegaan om
geregistreer te word. Josef het natuurlik ook van Galilea af, uit die stad Nasaret,
na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy ’n
lid van Dawid se huis en familie was.  Hy het gegaan om geregistreer te word
saam met Maria, wat teen daardie tyd met hom getroud was en wat binnekort
geboorte sou gee.Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek vir haar om
geboorte te gee.  En sy het geboorte gegee aan haar seun, die eersgeborene, en
sy het hom in doeke toegedraai en hom in ’n krip neergelê, want die plek waar die
ander besoekers gebly het, was vol.

3. Die engel

Ek wonder hoe sal jy voel as jy iewers alleen is en ‘n engel praat skielik met jou?

Lukas 2: 8 – 12 
Daar was skaapwagters buite in die veld naby Betlehem. Hulle het in die nag hulle
skape opgepas. 'n Engel van die Here het by hulle kom staan, en die lig van die
Here het rondom hulle geskyn. Hulle was baie bang. Die engel het vir hulle gesê:
“Moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie boodskap. Al die mense sal
baie bly wees daaroor. Vandag is julle Redder in die stad van Dawid gebore. Hy is
Christus die Here. Julle sal weet dit is Hy wanneer julle 'n baba sien wat toegedraai
is en in 'n krip lê.”



4. Die ster
Ek wonder of julle weet dat die wyse manne nie gelowiges was nie… wat beteken
dit?
Matteus 2: 1 Jesus is gebore in die stad Betlehem in die provinsie Judea. Dit was in
die tyd toe Herodes koning was. Ná Jesus se geboorte het daar sterrekykers in
Jerusalem aangekom. Hulle het vir die mense gevra: “Waar is die Kind wat gebore
is en wat koning van die Jode sal word? Ons het sy ster gesien opkom en ons het
gekom om voor Hom te kniel en Hom te aanbid.”

‘n Paar interessante feite oor die “wyse manne” of “sterrekykers”: 

·Die sterrekykers het net geweet dit gaan ‘n bekende wees, hulle was nie Christene
nie. So van sy geboorte af is Jesus reeds ook daar vir die nie-Christene. 
·Die sterrekykers word ook “magi” genoem, wat “wyse manne” beteken.
·Die geskenke wat hulle gebring het, was ook simbolies: 
Goud: ‘n simbool van koninklikheid, want hulle het Jesus reeds as ‘n koning gesien.
Wierook: dit is gebrand gedurende lofprysing in die tempel, as herinnering dat
God met hulle was en hoe Jesus vir God hier op aarde verteenwoordig. 
Mirre: hierdie was ‘n olie wat gebruik was om die liggaam van die dooies mee te
salf; dit was dus simbolies van Jesus se dood aan die kruis wat Hy nog moes
deurmaak vir die mense se sondes. 

5. Geskenk
(Maak die “geskenk” met afwagting stadig voor die kinders oop…)
Die geskenkie is dan leeg? Hoekom is daar ‘n leë geskenkie in hierdie pakkie om
onder ons boom te plaas? Ek wonder waaraan wil dit ons hierdie Kersfees
herinner? 

Ek wonder - het Jesus die wêreld alleen agtergelaat?

Nee, kom ons lees wat was die opdrag in Lukas 28: 18 -20: Jesus kom toe nader en
sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na
al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek
julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die
wêreld.” 

Herinner jou familie en vriende hierdie Kersfees dat hulle die 
Kersgeskenke om die boom moet wees vir ander en dat ons 
hierdie goeie nuus van Jesus se geboorte tot Sy wederkoms vir 
almal moet vertel!

Werskaf:

1. Boom: Kyk gerus na die video
(https://youtu.be/Aal6DYqAMiA) om jou eie Kersboom te maak
en te versier om jou te herinner aan die nuwe begin wat die
“baba” Jesus in ons lewens vir ons beteken.

https://youtu.be/Aal6DYqAMiA


2. Stal: Maak jou eie krip en stal deur slegs gom en 
6 roomys stokkies te gebruik.

3. Engel: Neem ‘n dun toutjie of borduurgare, vou dit dubbel en druk dit
deur ‘n groterige kraal. Maak ‘n knopie aan die bo- en onderkant van die
kraletjie. Lê jou toutjie met kraletjie op die ronde watte of lappie neer.
Smeer gom net onder die knoop. Vou die watte/lappie soos ‘n kombersie
toe en smeer dit ook gom. Sny die 2de watte/lappie in die helfte en plak
dit agter vas vir vlerkies. Jy kan jou engel versier met “glitter”.

4. Ster: Maak jou eie helder ster. Sny eers die gleufies in en
ryg die toutjie deur die gaatjie. Versier jou ster en gly die
twee dele dan in mekaar.

5. Geskenk: Maak jou eie geskenkboksie met 
hierdie patroon – gebruik verkieslik karton. 
Knip die patroon uit en vou al 
die flappies na binne. Pons gaatjies op die 
sirkels en vou nou jou boksie met ‘n punt 
na bo. Ryg ‘n lintjie deur die gaatjies 
om dit toe te knoop.


