
 
 

De Vlucht naar Egypte 
 
Verhaal 
 

 

Op een dag kwamen er drie wijzen uit het Oosten langs bij koning Herodes in Jeruzalem. De drie 
wijzen vertelden Herodes dat zij op zoek waren naar de pasgeboren nieuwe koning. Het nieuws over de 
nieuwe koning vond koning Herodes helemaal niet leuk. Hij wist niets van een nieuwe koning. 
Herodes was de koning. Wat zal er met mij gebeuren als er een nieuwe koning is, dacht hij benauwd. 
Koning Herodes was boos en ongerust. Hij liet alle hogepriesters en leiders van het volk naar zijn 
paleis komen. “Ik heb gehoord dat er een nieuwe koning is geboren. Waar is hij?” zei de koning boos. 
De leiders fluisterden zacht met elkaar. Toen zei één van hen: “In Judea, in Bethlehem.” Koning 
Herodes stuurden de mannen weg en dacht diep na over wat hij nu moest doen. 
 
In Bethlehem woonden Jozef en Maria met hun pasgeboren kindje Jezus. Op een nacht kreeg Jozef, in 
zijn droom, een bezoek van een engel. Het was een engel van God die hen waarschuwde. “Ga met je 
kindje en Maria naar Egypte. Breng hen in veiligheid. Koning Herodes is op zoek naar je kind om hem 
te doden. Blijf in Egypte totdat ik je vertel dat het veilig is om naar huis te gaan.” 
Jozef werd wakker en stond op. Hij wekte Maria en vertelde over zijn droom. Zo snel als ze konden 
pakten ze zo veel mogelijk spullen in voor de reis: eten, drinken en kleding. Maria pakte Jezus warm in 
en ze pakten hun trouwe ezel. Zo gingen ze de nacht in, bang om ontdekt te worden door de soldaten 
van koning Herodes. 
 
Dagenlang liepen ze over stoffige wegen. Ze hadden geen tijd om te pauzeren. Ze moesten doorgaan. 
Eindelijk kwamen ze in Egypte aan. Daar konden ze rusten. Jezus was veilig. Koning Herodes kon hen 
niets doen nu ze zo ver waren van Jeruzalem. 
 
 
 
 
 


