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Ouders: 
les 3 • bijlage 6

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema Dank U wel 
voor het kindje Jezus van deze zondag de komende week verder 
uit te werken.

Hallo! Vandaag hoorde je het verhaal over de wijze 

mannen uit het verre land. Ze volgden de ster en vonden de 

pasgeboren koning: Jezus!  

• Lees met je kind het verhaal over de wijzen uit het Oosten 
 uit Matteüs 2:1-12 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Hoe gingen de wijze mannen op reis? Bij wie dachten ze dat de 
 baby was geboren? Welke cadeaus gaven de wijze mannen?

• Speel met je kind het volgende spelletje:
 Wij zijn de wijzen, we komen van ver. (Wijs in de verte.)
 We gaan met kamelen en volgen een ster. (Hobbel en wijs in de lucht.)
 We zoeken Jezus, de pasgeboren koning. (Wieg met je armen.)
 We zoeken Jezus, waar is zijn woning? (Tuur met hand boven je ogen.) 
 We geven cadeaus, want wij zijn blij. (Doe alsof je iets geeft.)
 Jezus is geboren voor jou en voor mij. (Wijs omhoog en naar elkaar.)

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Dank U,  
 God, (handen prijzend in de lucht) voor het kindje Jezus (wieg met je 
 armen).

• God heeft laten zien dat Hij van ons houdt, door ons kindje Jezus te geven. 
 Praat met je kind over een aantal manieren waarop jij kunt laten zien dat je 
 van Jezus houdt: door naar Hem te luisteren, te bidden, te zingen, …

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

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

� Read the story of the wise men visiting
Baby Jesus from a children’s Bible (such
as The Beginner’s Bible) to your child
(Matthew 2:1-12).

� Talk with your child about how God
sent His son, Jesus, as a baby to show
His love. Reinforce that there were wise
men in the Christmas story. They visited
Baby Jesus.

� Say, “Let’s pretend to be the wise men in
the Christmas story.” Ask your child to
sit next to you and make trotting noises
by gently stomping his or her feet on the
ground along with you. Next, ask your
child to listen to you say the following
words and then immediately repeat the
phrase with you.

We are wise men! 
We ride our camels.
We follow the star.
We ride a long way.
(Shade eyes with hand.) To see Baby
Jesus.
(Shade eyes with hand.) We see Baby
Jesus! 
(Offer pretend gift.) We give gifts to Jesus!
(Cradle arms back and forth.) Jesus is
born! 

� Together, repeat the truth of the day
with the hand motions your child
learned: “Thank You, God, (hold both
hands overhead, palms open upward)
for Baby Jesus (cradle arms and pre-
tend to rock a baby).”

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

Family Activity: 
Wise Men Game

Hi, Friend!
Today we heard the
Christmas story from the
Bible. We learned about 
the wise men and 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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