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Doelen:
Kinderen zullen begrijpen dat…

• Kerst gaat over de avond dat Jezus was 
geboren.

• Jezus is Gods enige Zoon.

• Jezus kwam om ons hoop en vrede te 
brengen.

Benodigdheden:
• ‘Het eerste kerstcadeau’ gedownload op 

tablet of telefoon.of Het Boek van Hoop 
(pagina 9-16)

• Een bal (geschikt om te gooien)

Het eerste Kerstcadeau 
Jezus is geboren Lucas 1:26-38; 2:1-20; Mattheüs 1:18-25

Verwelkom de kinderen. Vraag hen om hun ogen te sluiten en 
aan een tijd te denken dat ze bij iemand waren waar ze veel van 
houden. Laat de kinderen hun ogen weer opendoen. Vertel dat 
we vandaag gaan leren over Jezus die ons zonde-probleem kwam 
oplossen.

Zonde scheidt ons van God. Maar God houdt zoveel van ons dat 
Hij een plan heeft bedacht om ons zonde-probleem op te lossen 
en de relatie met God te herstellen. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus 
om onze redder te zijn.

Laat ‘Het eerste kerstcadeau’ zien of lees hardop voor uit de Het 
Boek van Hoop.

• Welk goede nieuws bracht de engel aan de herders?  
(Jullie Redder is geboren. Hij is in Bethlehem in een voerbak.)

• Leg uit dat een redder iemand is die iemand anders redt uit iets 
naars, of als ze in de problemen zijn. Waarom vertelde de engel aan 
de herders dat hun redder is geboren? (Omdat God zijn Zoon Jezus 
heeft gestuurd om hun redder te zijn. Jezus moest hun zonde 
probleem oplossen.)

Leg uit dat zonde een scheiding brengt tussen ons en God die we 
niet kunnen repareren. Deel dat we dankbaar zijn dat God zoveel 
van ons houdt dat Hij Zijn Zoon Jezus heeft gestuurd om te helpen.

Karaktereigenschap: Hoop

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag:

Bespreken: 
(8 minuten)
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Vandaag is in Bethlehem de Redder  
(vouw je handen stevig samen en houdt ze in de lucht)  

geboren: Christus, de Here.  
(Houd je armen alsof je een baby heen en weer wiegt)  

Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen (kijk en wijs naar 
boven):  

Het kindje (maak een wiegend gebaar)  

ligt in doeken gewikkeld (beweeg je armen alsof je een doek 

wikkelt om de baby)  
in een voerbak (doe alsof je de baby in de voerbak legt). 

Lucas 2:11-12

Laat de kinderen in een kring zitten. Leg uit dat als de bal naar hen 
toekomt, ze iets mogen vertellen wat ze onthouden hebben van het 
bijbelverhaal van vandaag. 

Daarna mogen ze de bal naar iemand anders gooien/rollen. Speel 
het spel totdat elk kind de mogelijkheid heeft gehad om te vertellen.

• Wat zijn Gods gevoelens voor ons, nu we weten dat Hij Zijn Zoon 
stuurde? (Het laat zien hoeveel God echt van ons houdt.)

Leg uit dat Jezus onze redder is, een cadeau van God om ons te 
helpen. Vraag de kinderen na te denken over hoe zij het goede nieuws 
van Zijn geboorte met anderen kunnen delen.

Lieve Here God,
Dank u dat u het cadeau heeft gegeven van Uw Zoon Jezus, 
zodat wij weer bij U konden zijn. Help ons dit geweldige cadeau 
van Hoop te delen met anderen zodat zij U ook kunnen leren 
kennen. 
Amen.

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter 
eigenschap:  
Hoop

Verbind met  
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


