
 
 

De vlucht naar Egypte 

 
 

 

VERHAAL  

Dit verhaal kan worden verteld vanuit twee perspectieven, door twee vertellers: Jozef en Herodes 

 
Haal vooraf het verhaal van vorige week bij de kinderen op. Vertel dat dit verhaal begint als de drie 

koningen net bij Maria en Jozef en hun baby Jezus op bezoek zijn geweest.   

 

 

Jozef : 

“Zo, was dat even druk! De drie koningen zijn net vertrokken. Ze gaan weer terug naar het oosten. 

Pfoe, wat was het druk  de afgelopen dagen! En wat is er veel gebeurd! Na het vertrek van de koningen 

ben ik meteen gaan slapen. Ik was zo moe en het was al zo laat!”  

 

Herodes: 

“Ik wachtte en wachtte in mijn paleis op de terugkeer van de drie koningen. Maar die kwamen maar 

niet. Ik was woedend. Zo kon ik die pasgeboren koning nooit opsporen. Ik heb direct mijn soldaten het 

bevel gegeven om alle jongetjes van twee jaar en jonger te doden, in heel Bethlehem en omgeving. Zo 

wist ik zeker dat die nieuwe koning er ook tussen zou zitten …” 

 

Jozef: 

“Ik sliep gelijk heel vast. Toen zag ik ineens een helder licht. Ik kon bijna niet kijken, zoveel licht was 

er. Middenin het licht zag ik een engel voor me, die zei: ‘Sta op Jozef, jullie moeten hier weg. Ga naar 

Egypte met Jezus en Maria. Herodes is woedend over de geboorte van Jezus. Hij wil geen andere 

koning. Hij is de koning en daarom wil hij alle pasgeboren jongetjes laten vermoorden. Ga snel weg en 

blijf in Egypte.’ 

 

Ik schrok wakker. Had ik dit echt gedroomd? Wat had de engel gezegd? En toen werd ik bang. Ineens 

drong het tot me door: Ze willen Jezus vermoorden! Ik stond meteen op, heb al onze weinige 

bezittingen ingepakt en op de ezel geladen en Maria wakker gemaakt. Ik heb Maria met Jezus in haar 

armen op de ezel geholpen en we zijn middenin de nacht vertrokken in de richting van Egypte. 

 

 

 

 

 


