
KINDERKERK LES: Jesus se geboorte Speletjies

Doel van les:

Vandag luister ons na die Kersverhaal en trek elke gedeelte met ‘n speletjie deur.

Die Verhaal van Jesus se geboorte

Die verhaal van Jesus se geboorte begin met ‘n jongmeisie met die naam Maria. Maria was ‘n 
jongmeisie wat in Nasaret gebly het. Terwyl sy eendag by haar huisie besig was, staan daar 
skielik ‘n engel by haar. Maria het baie groot geskrik, maar die engel sê vir haar. Moenie bang 
wees nie Maria, want ek bring vir jou goeie nuus. Jy gaan swanger word en ‘n Seun in die wêreld 
bring en jy moet Hom Jesus noem.

Maria was baie verbaas en sê vir die engel dat dit onmoontlik is, want sy het nie ‘n man nie, maar
die engel sê vir haar : die Here sal dit laat gebeur en daarom sal die een wat gebore word die 
Seun van God genoem word.

Maria sê toe vir die engel: laat met my gebeur soos die Here wil. Die engel het toe van Maria af
weggegaan.

Speletjie 1: Knip Speletjie: Gee vir elke groep 3 - A4 blaaie. Hulle moet die blaai so knip dat 
daar geen punt los is nie en daar ‘n groot genoeg gat is vir ‘n lid van die groep om met hulle hele 
lyf deur te beweeg.

Sê: Demonstreer hoe die blaai geknip moet word. Hierdie speletjie het dalk onmoontlik gelyk, 
maar daar is ‘n eenvoudige oplossing. Daar is wel dinge wat vir ons as mens onmoontlik is, maar 
die Bybel sê in die gedeelte vir ons dat niks vir God onmoontlik is nie.

Keiser Augustus het ‘n bevel uitgevaardig dat almal in sy ryk getel moes word. Almal moes hulle 
in hulle eie stad laat inskryf. Josef en Maria moes van Nasaret gaan om hulle te laat inskryf. 
Toe hulle in Betlehem kom, was al die herberge vol, daar was vir hulle geen slaapplek nie. 
Uiteindelik het hulle slaapplek in ‘n skoon stal gekry. Daardie nag is Maria se baba daar in die 
stal gebore, Sy naam was Jesus. Maria het hom in doeke toegedraai en in die krip neergelê.

Speletjie 2: Musical chairs: Laat die kinders in ‘n groot sirkel elkeen voor ‘n stoel gaan staan 
behalwe vir een kind wat nie ‘n stoel het nie. Speel musiek en die kinders moet buite in ‘n sirkel
om die stoele beweeg. Sodra die musiek stop, moet die kinders op ‘n stoel gaan sit en die een 
wat sonder ‘n stoel is, is uit.



Sê: Sjoe julle het nou lekker gesoek vir ‘n sitplek, maar het julle al ooit gedink hoe Maria en 
Josef daardie aand moes soek vir ‘n plek om te gaan slaap en dat die Koning van alle Konings in ‘n 
stal, so tussen die koeie, skape en perde gebore is en nie in ‘n hospitaal wat skoon is nie? Dit als
vir ons.

In die velde buite Betlehem was herders wat hulle skape opgepas het. Terwyl hulle so bymekaar
sit, staan daar skielik ‘n engel by hulle. Hulle het baie groot geskrik, maar die engel sê vir hulle:

Sê: O nee, ek gaan nie vir julle vertel nie. Julle gaan nou self kyk of julle die boodskap van die 
Engel kan ontdek.

Speletjie 3: Geheime boodskap :Gee vir elke groep die geheime boodskap met die kode en kyk 
wie is eerste klaar.

Sê: Ons het nou die boodskap gekry. Kom ons luister nou weer wat die Engel gesê het en wat 
verder gebeur het.

Moenie bang wees nie, want ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele 
volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die 
Here. En dit is vir julle die teken, julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip
lê. Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele wat God prys.

Toe het die engele weer weggegaan. Die herders praat met mekaar oor hierdie wonderlike nuus 
wat hulle gekry het, en besluit om na Betlehem te gaan en te sien wat gebeur het. Daar in die 
stal het hulle vir Koning Jesus, Josef en Maria gekry. Dit was net soos die engel vir hulle vertel
het, en hulle was baie bly gewees.

In ‘n ver land het wyse manne gebly wat die sterre bestudeer het. Eendag sien hulle ‘n vreemde
nuwe ster in die hemel. Hulle was baie opgewonde want hierdie ster het beteken dat daar ‘n 
nuwe koning gebore is. Hulle besluit toe om na hierdie koning te gaan soek.

Die ster wat hulle gesien het, het al voor hulle uitgegaan en toe hulle in Betlehem kom, het die 
ster gaan staan reg bokant die plek waar Josef, Maria en Jesus was. Die wyses het vir Josef en
Maria vertel van die ster wat hulle na Betlehem gelei het en dat hierdie ster wys dat daar ‘n 
nuwe koning gebore is. Toe het hulle neergekniel en hulle geskenke vir Jesus gegee: goud, 
wierook en mire.

Speletjie 4: Geskenke toedraai: Gee vir elke groep drie boksies, koerantpapier vir elke boksie,
kleeflint en ‘n skêr. (Plaas in een van die boksies wat na elke groep toe gaan die Johannes 3:16 
strokie papier. Die kinders moet nie nou al weet dat die papiertjie in die boksie is



nie). Hulle moet die boksies met die koerantpapier toedraai om soos ‘n mooi geskenk te lyk. Kyk
watter groep is eerste klaar.

Sjoe, dit bly maar ‘n mooi verhaal, maar die wonderlikste van alles is dat dit nie die einde van 
Jesus se verhaal is nie, dis maar net die begin. Jesus het later aan ‘n aaklige kruis gehang vir my 
en jou sondes, sodat ons nie hel toe hoef te gaan nie Hy is dood aan die kruis, maar God het Hom
na drie dae weer lewendig gemaak, en Hy het na 40 dae teruggegaan hemel toe.

Speletjie 5: Geskenke oopmaak: Die boksies wat pas toegedraai is, kan nou oopgeskeur word 
asof jy ‘n geskenk oopmaak op Kersoggend. Binne in een van die boksies is daar ‘n boodskappie 
vir hulle. Hulle moet die boodskap vind en lees in die groep.

Hierdie tyd van die jaar is die Kersfees liggies en musiek pragtig om na te kyk en maak ons baie 
opgewonde, maar ons moet nooit vergeet waaroor dit werklik gaan nie.

Met Jesus se geboorte en dood, het God vir my en jou ‘n plan en ‘n manier gemaak om eendag by 
Hulle in die hemel te wees omdat Hy so baie lief vir ons is, maar dit kan ons NET doen as ons ons
harte en ons lewens vir Jesus gee, dis AL wat ons het om vir Jesus te gee, en dis AL wat Hy van
ons vra, ons harte en dat ons, ons lewens vir HOM moet leef.

Sluit af met gebed.
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