
 

 

Vandaag gaat de dominee ons vertellen over de tekst in Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12. 

Jezus is het Licht van de Wereld en wij mogen ook schitteren in Zijn Licht. Elke dag mag je 

schitteren in Zijn Licht, elke dag mag je Zijn Licht ook aan iedereen laten zien om je heen.  

 

 

  

Goede voornemens? 

In Mattheus 2: 1-12 gaat het over het verhaal van 

de Wijzen uit het Oosten die het licht van de grote 

ster volgen om het kindje Jezus te vinden. Ze 

hadden ook cadeaus bij zich. Dat waren nog eens 

cadeaus zeg! Maar passen deze cadeaus eigenlijk 

wel bij Jezus? Wij weten nu wat Jezus later allemaal 

heeft meegemaakt en gedaan. Probeerde hij zoveel 

mogelijk geld te verdienen? Rijk te worden? Zei hij 

tegen de mensen dat ze zoveel mogelijk geld 

moesten verdienen? Jezus heeft wel vaak gezegd 

wat hij het liefste wilde. Wilde hij dingen hebben? 

Nee, hij wil dat wij dingen doen. 

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede 
voornemens. Dat zijn plannen om dingen beter of 
anders te doen dan vorig jaar, om bijvoorbeeld een 
beter mens te worden. Wat zou Jezus daarvan 
vinden?  
Maak een cadeau waar Jezus echt blij mee zou zijn. 
Geen goud, wierook en mirre, maar plannen om iets 
te doen. Omdat je plannen niet zo goed cadeau 
kunt geven maken we tegoedbonnen waarop we 
schrijven of tekenen wat we zelf van plan zijn om 
beter te doen in het komende jaar (ruzie 
goedmaken, goed opletten, thuis helpen, niet 
klieren, ...) 

Op het aparte werkblad vind je de tegoedbon die je 
kunt maken en op kunt hangen op je slaapkamer of 
bijvoorbeeld op een prikbord in de keuken, zodat je 
er elke keer weer aan denkt wat je dit jaar graag wil 
doen. Maak je de tegoedbon extra mooi door het te 
kleuren of te versieren met stickers? 

 

 



Wat bijvoorbeeld een goed en mooi voornemen is om vaker in de Bijbel te lezen dit nieuwe 

jaar. Wat is de Bijbel voor ons hele leven en dus ook zeker in 2021? Zet de letters in de 

goede volgorde: 

🅔🅓  🅘🅑🅙🅔🅛🅑   🅢🅘  🅓🅔   🅖🅥🅘🅝🅘🅐🅐🅣🅔  

🅟🅞   🅩🅞🅔🅝   🅥🅔🅖🅔🅔🅝🅢🅦🅛 

 

Antwoord:………………………………..………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Om je een beetje op weg te 

helpen en zelf ook makkelijk de 

weg in de Bijbel te vinden is hier 

een puzzel over de Bijbelboeken 


