
Sleutelvers: 
Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.

Lukas 2:11 Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het vorige verhaal (of verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 

Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 

ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Wie was er in verwachting van Jezus, Gods Zoon?

      (Maria)

 •   Waar werd Jezus geboren?

      (In een stal in Bethlehem)

 •   Wie kwamen er als eerste bij Jezus op bezoek?

      (Herders)

Maar er is meer…
Jezus was volledig God en volledig mens. Hij was de Zoon van God, maar geboren uit Maria, 

een gewoon meisje. Jezus was de door God beloofde Redder Die de mensen zou redden van 

hun zonden!

Het eerste Kerstcadeau
Zoals verteld in Lukas 1:26-38; 2:1-20; Matteüs 1:18-25

Voor de ouder



Gods grotere verhaal…
De geboorte van Jezus betekende dat God de Redder had gestuurd zoals Hij had beloofd. 

Jezus was gekomen om de vriendschap tussen God en mensen te herstellen die zo lang geleden 

verbroken was en hen redden van hun zonden! De geboorte van Jezus laat ons zien hoeveel God 

van ons houdt en hoe graag Hij vriendschap met ons wil!

Mijn verhaal…
God had een plan voor Maria en Jozef, twee hele gewone mensen. En God heeft ook voor jou een 

heel speciaal plan.

 •    Als God Maria kon gebruiken voor Zijn speciale doel, hoe denk je dat God jou kan 

gebruiken?

 •    Jozef geloofde Maria niet, daarom kwam er een engel van God met hem praten. Wat 

kun jij doen als je twijfelt of bezorgd bent over het plan voor jouw leven?

      (Met God praten, bidden, de Bijbel lezen)

 •   Hoe kun je er zeker van zijn dat God een plan heeft met jouw leven?

      (Omdat Hij van mij houdt en mij heel mooi heeft gemaakt om uniek te zijn)

Praat met God…
Lieve Here God,

Dank U dat U naar de aarde bent gekomen om mij te redden van mijn zonden. 

Ik dank U dat U Uzelf laat zien aan gewone mensen.

Ik weet dat U mij heeft gemaakt met een doel.

U heeft gezegd: “Ik weet welke plannen Ik voor u heb”

Help mij om dat altijd te onthouden.

Amen

“Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het 

oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.” 

Jeremia 29:11 Het Boek  

In samenwerking  
met

door 


