
INSTRUKSIES:

Gebruik die volgende prentjies om die kersfees woorde hieronder te ontsyfer. Skryf neer wat die 
prentjie is bv. mes en vat dan die volgende letters van die woorde mes weg: - me. Net die “s” van 
mes sal dan oorbly. Gebruik dan die ‘s’ saam met die ander prentjies om die kersfees woord te 
ontsyfer. Wanneer julle met hierdie aktiwiteit klaar is, gebruik dan die kersfees woorde om die 
Kersverhaal mee te voltooi.





         



Antwoorde:

1. Jesus

2. Nasaret

3. Seun

4. Engel

5. Herbergier

6. Maria

7. Skape

8. Boodskapper

9. Baba

10.Betlehem

11.Josef

12.Krip

13.Herodus

14.Stal

15.Herders



                        

Lank gelede, het God ‘n E __________  na ‘n jong meisie met die naam M ___________ 

gestuur. Sy het in die dorpie N_________________ gebly. Die E ___________ het vir haar gesê 
 
dat sy ‘n B _________, God se  S _________ gaan hê. Hy het vir haar gesê dat sy Hom 

J _____________  moes noem.

God het die E ____________ ook na M ____________ se verloofde, J __________  gestuur om 

vir hom te sê dat hy met M __________ moes trou, want die B ___________ wat sy verwag, is 

God se S ________________.

Koning H ___________________ wou hê dat al die mense van sy land getel moes word. 

J ______________ en M ____________________ moes na B _______________________

gaan om hulle te laat tel.

Toe Josef en Maria in B ___________________ aankom, was dit amper tyd vir haar baba om 

gebore te word. Hulle kon glad nie slaapplek kry nie, en ‘n H _________________ het vir hulle 

plek in ‘n S__________ gegee om in te slaap. Toe J ______________ gebore word, het Maria 

Hom in doeke toegedraai en in ‘n K _______ neergelê.

Op die velde daar naby was daar H _______________ wat hulle S_________  opgepas het. God 

het ‘n E ___________, ‘n spesiale B _________________ na hulle gestuur om vir hulle die goeie 

nuus van J _________ se geboorte te vertel. 

Hulle het Jesus gaan soek, en gekry het soos die engel vir hulle vertel het.



                        

Antwoorde:

Lank gelede, het God ‘n Engel na ‘n jong meisie met die naam Maria gestuur. Sy het in die 

dorpie Nasaret gebly. Die Engel het vir haar gesê dat sy ‘n Baba, God se  Seun gaan hê. Hy

het vir haar gesê dat sy Hom Jesus moes noem.

God het die Engel ook na Maria se verloofde, Josef gestuur om vir hom te sê dat hy met 

Maria moes trou, want die Baba wat sy verwag, is  God se Seun.

Koning Herodus  wou hê dat al die mense van sy land getel moes word. Josef en Maria 

moes na Betlehem gaan om hulle te laat tel.

Toe Josef en Maria in Betlehem aankom, was dit amper tyd vir haar baba om gebore te word. 

Hulle kon glad nie slaapplek kry nie, en ‘n Herbergier het vir hulle plek in ‘n Stal gegee om in te

slaap. Toe Jesus gebore word, het Maria Hom in doeke toegedraai en in ‘n Krip neergelê.

Op die velde daar naby was daar Herders wat hulle Skape opgepas het. God het ‘n Engel, ‘n 

spesiale Boodskapper na hulle gestuur om vir hulle die goeie nuus van Jesus se geboorte te 

vertel. 

Hulle het Jesus gaan soek, en gekry het soos die engel vir hulle vertel het.




