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Ouders: 
les 2 • bijlage 6

� Read the Christmas story from a 
children’s Bible (such as The Beginner’s
Bible) to your child (Luke 1:26-38;
2:1-7).

� Talk with your child about how God
sent His son, Jesus, as a baby to show
His love. Discuss how God sent an angel
to visit Mary. The angel told Mary that
she was going to have a baby named
Jesus.

� Say, “Let’s pretend to be the angel in the
Christmas story. Let’s make an angel’s
halo!”

� Make an angel’s halo with your child
using a paper plate. Fold the plate in
half and cut out the center so only the 

outer rim remains. Give your child the
plate to decorate. Be creative as you par-
ticipate in decorating with your child.
Use crayons, markers, stickers, or any-
thing else you desire to make the halo
bright and colorful.

� Invite your child to put the halo on his
or her head and pretend to be the angel
in the Christmas story.

� Together, repeat the truth of the day
with the hand motions your child
learned: “God’s Son (point up), Jesus, is
born (cradle arms back and forth).”

� Pray with your child and thank God for
Baby Jesus.

Family Activity: 
Making an Angel’s Halo

Hi, Friend!
Today we heard the
Christmas story from the
Bible. We learned that
God loves us so much,
He gave us Baby Jesus.
Thank You, God for 
Baby Jesus! Enjoy the 
fun activity below with
your family.
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Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema Vertel het overal: Jezus is 
geboren van deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over de herders 

op het veld. God stuurde een engel naar hen toe met 

Goed Nieuws. De herders vertelden het goede nieuws 

overal verder! 

• Lees met je kind het verhaal over de herders op het veld 
 uit Lucas 2:8-20 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Waarvan schrokken de herders? Wat vertelde de engel hun? 
 Naar wie gingen de herders op zoek? Wat gingen de herders doen 
 nadat ze bij Jozef en Maria en het kindje Jezus op bezoek waren geweest?

• Heeft je kind een memoryspel over het kerstverhaal mee naar huis 
 gekregen? Speel het spel en laat je kind het verhaal vertellen dat bij de 
 plaatjes hoort.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Vertel het 
 overal: (zet je handen om je mond) Jezus is geboren (wieg met je armen).

• Bedenk samen aan wie je het kerstverhaal zou willen vertellen. Koop een 
 mooi (prenten)boekje voor dat kind, of stuur hem of haar een mooie kerst
 kleurplaat.

• Bid samen met je kind en bedank God voor het kindje Jezus.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


