Kerst

Advent is nu voorbij. Je hebt vast al veel gehoord, gelezen en gezongen
over de komst van de Heere Jezus. De laatste weken heb je misschien
wel de werkjes gemaakt over de namen van de Heere Jezus. Misschien
moest je de eerste keer wel even goed zoeken, waar je het kon vinden in
de Bijbel.

Lees nog eens in Jesaja 9 en kijk of je weet wat de namen betekenen. Je kunt hier één van
de opdrachten hieronder kiezen.
• Schrijf de namen en de betekenissen op losse kaartjes mooi over
en zoek ze bij elkaar.
• Schrijf de betekenissen bij de kaartjes die je al gemaakt had
• Praat er samen over als je het werkje van de kroon met het waxinelichtje bekijkt.
• Je kunt ook een lijn trekken op dit blad om de naam met de juiste betekenis te
verbinden.

Kind

Christus verzoent ons met God

Zoon

Christus is almachtig

Heerschappij

Christus is mens

Wonderlijk

Christus’werk is voor ons niet te begrijpen

Raad

Christus is Koning

Sterke God

Christus is Profeet en Leraar

Vader der eeuwigheid

Christus blijft voor ons zorgen

Vredevorst

Christus is God

Waarom zijn er zoveel namen voor de Heere Jezus?

Puzzel de goede letters in de vakjes en lees de kerstboodschap

Immanuel

Bekijk een munt van twee euro.
Wat heeft deze munt met kerst te maken?

Kun je lezen wat er op de rand staat? Wat heeft dat ons te zeggen?
Zou je het erg vinden als dit opschrift van de munt zou verdwijnen?

Misschien ben je vandaag in de kerk geweest of heb je thuis gehoord over het Kind
van Bethlehem. Wat vond je mooi, van wat de dominee, of misschien één van je
ouders gezegd heeft?

Op het kerstblad kun je de Naam Immanuel mooi inkleuren of versieren bijv. met glitter. Je
kunt ook het blad zonder tekst gebruiken om de tekst uit de preek, of een ander mooie
kersttekst uit de Bijbel op te schrijven/te handletteren. Zoek een mooi plekje aan de muur
om het ergens op te hangen. Of bedenk iemand aan wie deze tekst kunt geven.
Bij de kerstverhalen met een boodschap is misschien nog een mooi kerstverhaal om samen te luisteren.
https://www.kerstverhaalmeteenboodschap.nl/

