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MATTEÜS 2:1-12

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren van de wijzen hoe de Koning der koningen te aanbidden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De gebeurtenissen die volgden na Jezus’ geboorte te beschrijven.
Uit te leggen wie de wijzen uit het Oosten waren en waarom ze kwamen.
De reacties aan Christus te vertellen en de juiste te kunnen aanwijzen.
Te vertellen waarom het belangrijk was dat Jezus in Bethlehem werd geboren.

Matt.1:21

Zij (Maria)zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn
volk zal redden van hun zonden.

TOEPASSINGEN





Dank God dat Jezus nederig naar de aarde kwam voor de zondaren.
Aanbid Christus, niet gelijkend op Herodus, die zichzelf alleen maar aanbad.
Aanbid Jezus, zoals de wijzen deden, door Hem het beste te geven met grote vreugde en nederig
ontzag.
Gehoorzaam Jezus als koning, niet zoals de Joodse leiders, die de waarheid wisten maar het niet
gehoorzaamden.

DE KONING WORDT BEWAARD
Lees Matteüs 2:13-23.
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De omstandigheden rond de geboorte van onze Heer wijzen niet alleen naar Zijn verbazende nederige
minzaamheid (Fil.2:6-8), maar ook naar Zijn doel om te leven en te sterven als offer. De eerste mensen aan wie
de engelen van Christus’ geboorte vertelden waren de herders in een nabijgelegen veld, waar enige schapen
misschien werden grootgebracht voor het Pascha offer in de tempel. De enige blik die wij krijgen in Christus’
eerste jaren is wanneer Hij en Zijn familie naar Jeruzalem gaan voor het Pascha (Luc.2:40-52) om de priester
een lam te laten slachten als offer. Wanneer Christus voor het eerst verschijnt in het evangelie naar Johannes,
introduceert Johannes Hem door te zeggen, “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”
(Joh.1:29). In het voortzetten van deze gedachte, zijn de details van Christus’ laatste week, Zijn intocht in
Jeruzalem, het laatste avondmaal en de precieze tijd dat Hij stierf, allemaal wonderbaarlijk gearrangeerd rond
de Oude Testamentische offerrituelen, welke Hij alleszins vervuld heeft (1 Kor.5:7) als ons plaatsvervangend
offerlam (Jes.53).

Bethlehem
Bethlehem was een klein dorp in het randgebied van Jeruzalem. Het was een thuis voor Ruth en Boaz en de
geboorteplaats van koning David. Het was vele kilometers van waar Jozef en Maria leefden. God gebruikte
echter de verordening van de heidense keizer Augustus om Maria en Jozef te dwingen om een moeilijke reis te
maken, die normaal gesproken een negen maand zwangere vrouw niet zou ondernemen. Dat was geen toeval,
natuurlijk, maar het was voor de vervulling van profetie. In vers 6 citeerden de geleerden van Herodus losjes
Micha 5:1, die, in de originele tekst, de belangrijke zin bevat, “wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der
eeuwigheid.” Johannes 7:42 geeft aan dat de Joden dit begrepen als de Messiaanse profetie.
Koning Herodes
Herodus de Grote was van Edomitische afkomst en was aangewezen om te regeren over het gebied van
Galilea, waar hij regeerde van 37 tot 34 B.C. Geschiedkundigen vermelden hem als een wreed en kwaadaardig
man die zijn vrouwen, verwanten en zelfs zijn eigen kinderen ter dood bracht, waarschijnlijk omdat hij
paranoïde was van concurrentie. Dat helpt bij de uitleg waarom hij zeer schrok toen hij hoorde dat de Koning
der Joden geboren was in een van zijn dorpen (Matt.2:3).
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Lucas geeft vrijwel de meeste details over de gebeurtenissen rond Jezus’ geboorte (Luc.1:5-80), als wel over de
eigenlijke geboorte en de gebeurtenissen in de stal (2:1-20) en over Zijn dagen als pasgeborene (2:21-38). Het
lezen van de verslagen in Lukas en Matteüs kan helpen om een gecombineerd beeld te krijgen van deze eerste
dagen van onze Heer. Het belang van belichaming (het Woord dat vlees geworden is) kan niet overschat
worden. Kerst is het feest dat het meest gevierd wordt over de gehele aarde en de geschiedenis van de wereld
is gedateerd door de geboorte van Christus (B.C. en A.D.). De evangeliën naar Johannes en Marcus gaan direct
naar het volwassen leven van Christus, maar Matteüs vult een paar details in die belangrijk zijn voor Zijn doel.
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In grote lijnen
De voornaamste focus van de evangeliën is het volwassen leven, het sterven en de opstanding van Jezus.
Alleen twee van de evangeliën vermelden Zijn geboorte en kindertijd en dan alleen beknopt. Maar de komst
van Jezus in de wereld was belangrijk. De Koning der koningen kwam als een kleine baby, niet in een koninklijk
paleis of zelfs niet in een normaal huis, maar tussen het vee in de kou. God kon haast niet in een meer
nederige, onhygiënische of onplezierige manier in de wereld gekomen zijn. Hij kwam niet in de geuren van een
ziekenhuiskamer, maar in de stank van mest en vee in een stal. Hij ging van de aanwezigheid van engelen naar
dat van dieren, van hemel naar hooi, van een troon naar een trog.

De ster
Het is mogelijk dat deze mannen bekend waren met de Joodse geschriften dat zegt, “Een ster gaat op uit Jakob,
een scepter rijst op uit Israël” (Num.24:17; zie ook Opb.22:16, waar Christus zichzelf de “de blinkende
Morgenster” noemt). Sommigen hebben gesuggereerd dat de wijzen een komeet, meteoor of een of meerdere
planeten zagen, maar de manier waarop het bewoog, stopte, opnieuw verscheen en daarna bewoog en boven
een bepaald huis bleef staan, veroorzaakt problemen bij zulke zienswijzen. Veeleer dan het zoeken naar een
natuurlijk verschijnsel, kan dit begrepen worden als een wonderbaarlijke vertoning, dat al dan niet gezien had
kunnen worden door mensen buiten de magiërs. Het had iets kunnen zijn als Gods glorie in de woestijn of een
engel. (Engelen worden wel “sterren” genoemd in de Bijbel en op gelijke wijze leidden ze Israël in het Oude
Testament; Ex.14:19.) Het richt zich evenwel niet op deze dingen maar op de grootste gebeurtenis in het
universum. De Koning der Joden was er eindelijk en Gods lang beloofde plan werd bijna ontvouwd!
Verscheidene reacties aan Jezus
Toen Herodes hoorde dat de magiërs de Koning der Joden zochten, zag hij Hem als een dreiging voor zijn eigen
ambities, trots en heersen. Zoals vele mensen vandaag de dag, deed Herodes alsof hij Jezus wilde aanbidden,
maar in werkelijkheid haatte hij deze gedachte en wilde niets te maken hebben met deze Koning, maar wilde
Hem elimineren. Hij was bereid om ernstig te zondigen en willekeurige extreme slechtheid te gebruiken om de
waarheid te onderdrukken en uit te roeien.

De derde reactie, en de enige juiste, was die van de wijzen: aanbidding. Ze wisten misschien niet zoveel als de
Joden, maar ze “verheugden … zich met zeer grote vreugde” (Matt.2:10), wilden de jonge Koning aanbidden
(2:2), en hadden wel zoveel kennis dat ze neervielen voor Zijn aanwezigheid (2:11). Geen mens of engel
verdient aanbidding, maar Christus aanvaardde vele malen in Zijn leven aanbidding, Zijn Godheid ten volle
tonende. De geschenken waren allen zeer passend gezien wie Hij was. Goud symboliseert waarde, adeldom en
koningschap; de magiërs gaven koninklijke geschenken aan de Koning der koningen. Wierook was prijzig en
welriekend en werd alleen gebruikt voor de meest speciale gelegenheden. Misschien nog belangrijker, het was
volgens de traditie de wierook voor de godheid. In Oud Testamentische tijden sloegen de Joden het in een
speciale kamer vooraan in de tempel op voor het besprenkelen van offers. Mirre was een kostbaar parfum
waarvan sommige uitleggers van de Bijbel zeggen dat het een geschenk voor een stervende is. Het kan
Christus’ Zijn mens-zijn onderstreept hebben. Mirre zou later met kruiden gebruikt worden om Christus’
lichaam voor te bereiden op zijn begrafenis (Joh.19:39-40).
Niet alle ongelovigen zullen zich tegen Christus verzetten zoals Herodes op gewelddadige en verdorven wijze
gedaan heeft, maar onverschilligheid of enig iets dat tekort schiet aan de reactie van de magiërs is niet
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Een tweede reactie, onverschilligheid, karakteriseert de religieuze leiders die Herodes raadpleegde. Ze wisten
verstandelijk en theologisch de juiste antwoorden, maar waren geestelijk onbewogen toen de komst van de
wijzen uit het Oosten de vervulling van het Oude Testament bekendmaakte.
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De wijzen
Van alle mensen in het verhaal zijn wellicht de wijzen op de meest verkeerde manier voorgesteld en het meest
verkeerd begrepen in traditionele Kerstliederen en kerststalletjes. Matteüs legt uit dat wanneer de wijzen op
bezoek kwamen, dat Maria en Jozef al in een huis waren (Matt.2:11), niet in de stal waar de herders op bezoek
kwamen. Jezus was niet een pasgeborene, maar een kind (Matt.2:8-9; een ander Grieks woord dan in Lucas
2:12) dat duidelijk vele maanden oud was doch nog steeds onder de twee jaar (Matt.2:16). Er waren niet per se
drie van deze mannen; het aantal is traditioneel aangenomen vanwege de drie geschenken. En er is geen
bewijs dat ze koningen waren uit het oostelijk gebied. De benaming “magiërs” refereert naar priesterlijke
astrologen of astronomen, tovenaars of religieuze wijze mannen, speciaal in de gebieden van Perzië en
Babylon. Geografisch gezien kan deze reis honderden kilometers geweest zijn, afhankelijk van welke regio(s) ze
afkomstig waren. Het boek Daniël geeft enige achtergrond over de magiërs.

aanvaardbaar. Degene die niet volledig met Hem is, is tegen Hem. De enige gepaste reactie is om Christus de
Koning als volledig God en volledig mens te aanbidden.

MOEILIJKE WOORDEN

Suggereren
Verordening
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Elimineren
Minzaamheid
Paranoïde

De schikkingen treffen waardoor iets op gewenste wijze of met het gewenste
resultaat kan plaatshebben of aflopen.
Wegwerken, verwijderen, uitschakelen.
Beminnelijk, vriendelijk in de omgang, innemend.
Geestesziek, gepaard gaande met waanideeën, waarbij de verstandelijke vermogens
onaangetast blijven.
Opperen, voorstellen.
Overheidsbesluit; bindend voorschrift.
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Arrangeren

BIJBELLES
INLEIDING
In het boek Matteüs is een verhaal over enige onbekende personen die lang geleden op een dag naar
Jeruzalem kwamen. Ze waren op zoek naar iets heel belangrijks, iets waar ze vol van waren. Maar voor wat
voor reden dan ook, waren er maar weinig mensen die zo vol vreugde waren als zij. Sommigen waren ontdaan
over de persoon naar waar de wijzen op zoek waren.

SAMENVATTING
Lang geleden gebeurde er een belangrijk iets in Jeruzalem. Enige wijzen kwamen in de stad, zoekende naar de
Koning der Joden, die de Christus was. Ze vroegen de mensen in de stad waar ze Hem konden vinden. Toen
koning Herodes hoorde wat ze zeiden, was hij erg geschrokken. Hij kwam erachter wat de Schrift zei over
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke belangrijke mensen kwamen er in Jeruzalem?
Mensen die de wijzen genoemd werden kwamen in Jeruzalem.
 Wanneer kwamen de wijzen in Jeruzalem aan?
De wijzen kwamen te Jeruzalem nadat Jezus was geboren in Bethlehem, in de dagen van Herodes de
Grote, de koning.
 Wat vroegen de wijzen toen ze in Jeruzalem waren?
“Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden?” (Matt.2:2). De wijzen hadden een ster
gevolgd en kwamen om Hem te aanbidden.
 Hoe reageerde Herodes toen hij hoorde wat de wijzen vroegen?
Hij was geschrokken.
 Waarom denk je dat Herodes geschrokken was?
Koning Herodes was door Rome aangesteld als “koning der Joden.” Hij regeerde over het volk ten tijde
dat de wijzen kwamen. Maar de wijzen vroegen niet naar hem. Ze vroegen naar iemand anders. Ze
wilden de echte “Koning der Joden” vinden. Omdat koning Herodes niet wilde dat een andere koning
zijn plaats innam, was hij erg geschrokken door wat de wijzen vertelden.
 Wat voor vraag stelde koning Herodes aan de opperpriesters en de schriftgeleerden?
Koning Herodes vroeg hen waar de Christus (Messias) geboren zou worden?
 Waar zeiden de priesters en Schriftgeleerden waar Christus geboren zou worden?
Ze zeiden dat de Christus geboren zou worden, “In Bethlehem in Judea” (Matt.2:5).
 Hoe wisten ze dat?
Ze wisten het omdat het geschreven was door een profeet. De plaats waar de Christus geboren zou
worden was geprofeteerd in het Oude Testament.
 Wat schreef de profeet?
Matt.2:6 citeert vanuit het Oude Testament (Micha 5:1): “Maar jij, Betlehem in Efrata, al heb je in Juda
niet veel te betekenen, toch zul jij iemand voortbrengen, die namens mij over Israël heersen zal.” Ook al
was Bethlehem een kleine plaats, en nog steeds, zou het bekend worden omdat er een Heerser
vandaan zou komen en het volk van God zou leiden. Deze speciale persoon was Jezus Christus.
 Hoe wisten de wijzen waar ze in Bethlehem Jezus konden vinden?
De ster kwam weer te voorschijn en stond boven het huis waar het Kind leefde. Toen de wijzen de ster
weer zagen, werden ze bijzonder verheugd.
 Noem vier dingen die gebeurden toen de wijzen het huis vonden?
(1) De wijzen kwamen bij het huis, (2) ze zagen het Kind met Maria, Zijn moeder, (3) ze vielen neer en
aanbaden Hem, en (4) gaven Hem geschenken van goud, wierook en mirre.
 Hoe reageerde Herodes toen de wijzen niet terug kwamen naar Jeruzalem?
Hij liet alle kinderen uit Bethlehem en in de omgeving van twee jaar en jonger doden.
 Wat vertelde God in een droom aan Jozef?
God vertelde Jozef om te vluchten om Jezus te beschermen.
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Lees Matteüs 2:1-12.

Christus: Hij zou geboren worden in Bethlehem, zou een Heerser zijn en zou Zijn volk leiden. De Christus zou
erg speciaal zijn. Toen de wijzen het Kind uiteindelijk vonden, waren ze bijzonder verheugd, gaven Hem
geschenken en aanbaden Hem.
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De wijzen waren de ware Koning der Joden in volle ernst aan het zoeken, die ook de Christus, de Messias was.
Herodes was geschrokken. De opperpriesters en schriftgeleerden (de religieuze leiders) leken er niets om te
geven, maar de wijzen wel. Ze eerden Jezus toen Hij een kind was door Hem geschenken te geven en Hem te
aanbidden. Christenen zouden op dezelfde wijze moeten reageren als de wijzen uit het Oosten, niet zoals
Herodes en de anderen. Wij zouden Jezus moeten eren en Hem prijzen en aanbidden, omdat Hij niet alleen de
Koning der Joden is, maar ook de Koning van allen die Hen liefhebben en Hem volgen.

CRÈCHELES
Jozef en Maria kregen een kindje. Weet je nog hoe het kindje moest heten? Jozef moest het kindje “Jezus”
noemen. Jezus werd geboren in Bethlehem, dat is een heel klein dorpje. Jozef en Maria waren heel blij met hun
baby’tje. Er kwamen ook mensen op bezoek bij Jozef en Maria. Heeft iemand een idee wie als eerste bij Jozef
en Maria op bezoek kwam? De eerste mensen waren de herders. De engel had hun verteld dat Jezus geboren
was.
Er kwamen nog meer mensen op bezoek, maar die moesten van ver komen. Die andere bezoekers zijn de
wijzen uit het Oosten. Hoe wisten deze wijze mannen waar Jezus was geboren? (Laat de kinderen hun fantasie
maar even werken.) Er waren geen engelen geweest die hen verteld hadden dat Jezus geboren was, maar zij
hadden een ster aan de hemel gezien die nieuw was. Ze gingen de ster volgen helemaal naar Jeruzalem.

Zo liet koning Herodes de wijzen uit het Oosten verder reizen om Jezus te zoeken in Bethlehem. De wijzen
zagen de ster ook weer verschijnen en wees de weg naar Bethlehem. Opeens bleef de ster stilstaan. Weet jij
boven welk huis de ster bleef staan? Boven het huis waar Jezus met zijn papa en mama woonde.
Toen de wijzen dat zagen, waren ze heel blij. Toen ze Jezus zagen vielen ze op de grond en gingen de wijze
mannen Jezus aanbidden. Wie weet wat aanbidden is? Dan ga je Jezus dienen, eren en laat je zien dat je heel
veel van Jezus houd. Dan ga je Jezus danken.
De wijze mannen hadden ook cadeautjes bij. En niet zomaar geschenken, nee deze cadeaus waren erg duur. Ze
hadden heel veel gekost. Jezus kreeg goud, wierook en mirre. Heb jij wel eens zulke cadeaus gekregen? Vast
niet. Een ring of een ketting kan van goud zijn. Wierook geeft een lekkere geur en mirre is een parfum.
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De wijzen gingen niet meer terug naar koning Herodes om te zeggen dat ze Jezus, de Koning van de Joden
gevonden hadden, maar gingen gelijk weer naar hun eigen huis.
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In Jeruzalem was een slechte koning, Herodes. Toen de wijzen bij het paleis kwamen vroegen ze aan koning
Herodes, “Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om hem te aanbidden.” Maar oei, koning Herodes schrok daarvan! Want hij was toch koning?
Herodes wilde niet dat iemand anders koning werd! Dus vroeg Herodes aan de priesters en geleerden, “Waar
wordt die koning dan geboren?” “In Bethlehem,” zeiden de priesters.

MEMORIEVERS

Matt.1:21

Zij (Maria) zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het,
die zijn volk zal redden van hun zonden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Kerstles 1).
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Maak gebruik van de onderstaande afbeeldingen om het aanleren te vergemakkelijken. Plak ze eventueel
achterop het memorievers, zodat de kinderen deze thuis kunnen gebruiken bij het aanleren. Laat hen de
afbeeldingen inkleuren.

IJSBREKERTJES
Waar ben jij geboren?
Vraag de kinderen waar ze geboren zijn. Hebben ze foto’s of een plakboek hiervan? Zijn ze in een ziekenhuis
geboren? Hadden zij een dekentje, sokjes, Pampers en een wiegje? Bespreek daarna Jezus’ nederige geboorte.
Aanbidding van de wijzen
Bespreek met de kinderen wat het betekent om Christus te aanbidden met “grote vreugde” en in nederige
eerbied, zoals de wijzen deden.

Wat is het waard?
Neem verschillende voorwerpen mee met gevarieerde waarden. Leg ze op een tafel waar de kinderen ze
kunnen zien en bespreek van elk voorwerp de waarde. Kies voorwerpen die passend zijn voor hun leeftijd. Je
kunt ook foto’s of tijdschriftplaatjes gebruiken. Heb hierbij ook een aantal voorwerpen waar moeilijk een
waarde aan te geven is – bijvoorbeeld, iemands leven, de aarde of herinneringen. Bespreek met de kinderen de
onschatbare waarde van Gods geschenk.
Aanbidding verhindert
Vraag de kinderen wat oprechte aanbidding van God kan hinderen. Hoe was de aanbidding tot Jezus
verhinderd (of niet aanwezig) voor de religieuze leiders? En voor koning Herodes?

KNUTSELWERKJES

Kerstkaart doosje
Geef elk kind een kerstkaart en laat hen de achterzijde afknippen. Deze moeten ze bewaren. Laat hen de
voorzijde van de kaart (met de afbeelding erop) gebruiken om een doosje te maken, door deze stappen te
volgen:
 Vouw de kaart verticaal doormidden, een vouw creërende in het midden.
 Open de kaart en vouw de zijden naar binnen naar de middelste vouw.
 Open de kaart helemaal. Er zijn nu drie verticale vouwen.
 Herhaal deze stappen nu horizontaal.
 Open de kaart. Het is nu verdeeld in 16 kleine vierkanten.
 Houd de kaart verticaal en gebruik een schaar om aan de onderzijde een lengte van een vierkantje in
te knippen, knip alleen langs de eerste en de derde verticale vouw in.
 Draai de kaart 180 graden en doe hetzelfde aan de andere kant.
 Draai de kaart met de afbeelding naar beneden. Buig langs de eerste en de derde verticale vouw,
zodat de randen 90 graden omhoog staan.
 Vouw de zijkanten en de bovenkanten en plak ze met plakband vast om een doosje te vormen.
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De wonderster
Geef elk kind een kopie van het blad “De wonderster” en laat hen de sterren uitknippen en aan beide zijden
versieren. Laat hen dan een inkeping maken in de ster en ze ineen schuiven om een driedimensionale ster te
creëren. Herhaal de les met de kinderen terwijl ze werken aan hun werkje.
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Licht van de sterren
Neem een ster mee die verlicht kan worden en steek het in het stopcontact. Besteed een paar minuten aan het
bespreken hoe de ster eruit gezien kon hebben die de wijzen zagen. Leg aan de kinderen uit dat ze vandaag
meer over de wijzen leren die Jezus zochten en hem vonden.

Herhaal dit proces met de achterzijde van de kaart, die ze bewaard hadden. Hiermee kunnen ze de onderkant
van het doosje maken. Plak het vers van Matteüs 2:2 op het doosje.

KNUTSELACTIVITEITJES
Plak de ster op Bethlehem
Neem een wereldkaart mee en hang dit aan de muur. Geef elk kind een ster en laat hem deze op de kaart
plakken waar hij denkt waar Bethlehem is. Spreek dan met elkaar over de profetie uit het Oude Testament dat
de Messias geboren werd in Bethlehem. Laat de kinderen zien waar Bethlehem precies is. Leg uit hoe klein en
onbelangrijk het is. Toch koos God exact deze plaats waar de Messias geboren zou worden en Hij vertelde ons
erover in het Oude Testament.
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De ster
Geef elk kind verscheidene goudkleurige pijpenragers om er een ster van te maken. Hij kan verschillende
pijpenragers om elkaar draaien om een puntige ster te maken of hij kan een traditionele ster maken (zoals de
Davidsster). Gebruik een pijpenrager om een haak te maken voor de ster.
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Zoek de ster
Hang of plak doorheen het lokaal allemaal sterren. Elke ster zou een Messiaanse profetie erop geschreven
moeten hebben. Geef elk kind een referentie uit de Bijbel en vraag hem om de ster te zoeken met dat vers
erop. Eens hij de ster gevonden heeft moet hij het bij jou afgeven.
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DE KONING WORDT AANBEDEN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 2:1-12

MEMORIEVERS
Matt.1:21

Zij (Maria)zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wanneer kwamen de wijzen volgens Matteüs 2:1 in Jeruzalem aan?

Onder de regering van _______________________________________.
 Wie zochten de wijzen? ______________________________________.
 Wat zagen de wijzen, zodat ze naar Jeruzalem gingen? _______________
__________________________________________________________.
 Hoe reageerde koning Herodes op de zoektocht van de wijzen? Omcirkel
het juiste antwoord:

Hij was heel blij.

Hij was geschrokken.

 Welke drie geschenken gaven de wijzen aan Jezus?
________________

_______________

________________

 Keerden de wijzen terug naar Herodes nadat ze Jezus gezien hadden?
___________________________________________________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

KERSTLES 2  DE KONING WORDT AANBEDEN

 Wat deden de wijzen toen ze Jezus zagen? _______________________.
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Toen _______________________________________________________
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