
1. Jesus, ons 
geskenk

Jesus is ons heel grootste geskenk. 

Die engel Gabriël sê Jesus sal gebore word

Die engel het vir haar gesê: “Maria, jy moenie bang wees nie, want God is goed vir jou. Jy sal swanger 
word en jy sal ’n seun kry. Jy moet Hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees, die Hoogste God sal 
Hom sy Seun noem … Die Heilige Gees sal op jou kom en die krag van die Hoogste God sal soos ’n 
skaduwee oor jou wees. Daarom sal God sê die Kind wat gebore word, is heilig, Hy is die Seun van God 
… God kan alles doen, daar is niks wat Hy nie kan doen nie.” Maria het gesê: “Ek sal doen wat die Here 
wil hê. Die Here kan met my doen wat jy gesê het.”

– uit Lukas 1:26-38

Wat was die heel beste geskenk wat jy al ooit gekry het? Hoekom was 
dit vir jou so spesiaal?

• Wat was Jesus se mamma se naam? 

• Wie het vir haar die boodskap gebring dat sy swanger gaan raak? 

• Wat het die engel vir haar gesê? 

• Hoe dink jy het Maria gevoel toe sy die nuus kry dat sy ’n baba sou hê?

• Hoe sou jy voel as ’n engel aan jou verskyn?

• Hoekom dink jy het Jesus ’n mens vir ons geword? 

Kyk na die geskenke wat jy die afgelope twee jaar gekry het. Kies ‘n paar 
geskenke wat jy nie meer gebruik nie, soos speelgoed of klere. Sorg dat 
dit mooi skoon is. Vra ‘n grootmens om jou te help om dit te gaan gee 
vir kinders wat bly sal wees daaroor. 

Vra vir die mense in jou huis wat die heel beste geskenk is wat hulle al ooit 
gekry het. Vertel dan vir hulle dat Jesus ons heel grootste geskenk ooit is. 


