
 
 

 

 

 

 

 

VERHAAL DE GEBOORTE VAN JEZUS  

 

Jozef en Maria woonden in Nazareth. Hun land was veroverd door de Romeinen en de keizer van 

Rome, Augustus, was de baas. Overal waren soldaten om te zorgen dat de mensen deden wat keizer 

Augustus wilde. 

 

Op een dag kregen de mensen het bericht om zich te laten registreren. Ze moesten naar het dorp waar 

hun familie vandaan kwam en zich daar melden. De familie van Jozef kwam uit Bethlehem en daarom 

moesten Jozef en Maria daar naar toe. 

 

Maria was zwanger en het zou niet heel lang meer duren voordat de baby geboren zou worden. Maar ze 

moesten op pad. 

Toen ze in Bethlehem aankwamen, konden ze nergens een kamer krijgen. Alle herbergen waren vol. In 

een veld vonden ze een stal. Daar konden ze rusten. 

 

In die stal werd Jezus geboren. Maria wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. 

 

In de buurt in een veld bewaakten herders  hun schapen. Plotseling stond er een engel voor hen. Er 

straalde prachtig licht op de herders. Ze schrokken heel erg. Maar de engel zei: “Schrik niet. Ik breng 

jullie een goed bericht, een blijde boodschap voor iedereen. Vandaag is een redder geboren in 

Bethlehem. Ga maar kijken in de stal. Daar zal je hem vinden. Hij is gewikkeld in doeken en ligt in een 

kribbe.” 

 

Er kwamen opeens nog meer engelen en samen zongen ze een lied, zo mooi. Ze zongen: “Eer aan God 

en vrede voor de mensen.”  Daarna verdwenen ze. 

 

De herders zeiden tegen elkaar: “Kom, laten we naar Bethlehem toe gaan en zoeken.” Ze haasten zich 

er heen en vonden alles precies zoals de engel had verteld. Ze vertelden over de komst van de engel en 

wat de engel had gezegd. Iedereen die dit hoorde vond het heel bijzonder. Maria bewaarde alles wat 

gezegd werd in haar hart en dacht er in zichzelf over na. 

 

Na acht dagen kreeg de baby zijn naam: Jezus, zoals de engel had gezegd. 

 


