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Vertelling 4–7 jaar

Jezus krijgt zijn naam
Jozef en Maria hebben een kindje gekregen. Wat zijn ze blij en trots. Al snel komen er
mensen op bezoek.
Op dag een komen opa en oma langs. ‘Hoe heet ons kleinkind?’ vragen ze trots. 
Maria en Jozef geven elkaar een knipoog. ‘Jullie moeten nog even geduld hebben’, 
zeggen ze. ‘Over zeven dagen zullen we zeggen hoe hij heet.’
Op dag twee komt een vriend van Jozef langs. Hij is ook timmerman. ‘Hoe heet jullie 
kindje?’ vraagt hij. Ik wil een mooi naambord voor hem maken. 
Jozef schudt zijn hoofd. ‘Dat zeggen we pas over zes dagen.’
Op dag drie komt de buurvrouw langs. ‘Wat een schatje’, zegt ze. ‘Wat is de naam van 
dit lieve mannetje?’ 
Maria lacht. ‘Over vijf dagen zal ik het vertellen.’ 
Op dag vier komen een paar heel nieuwsgierige kinderen langs. ‘Mogen wij een keertje 
oppassen op kleine Jozef ?’ vragen ze.

‘Natuurlijk mag dat’, zegt Jozef. ‘Maar hij zal niet Jozef heten zoals ik. Dit kindje krijgt 
een andere naam. Dat hoor je over vier dagen.’
Op dag vijf komt de buurvrouw weer langs. Ze heeft een paar andere buurvrouwen 
meegenomen. Ze hebben allemaal een naam op een briefje geschreven en laten de 
briefjes aan Maria zien. ‘Zit de goede naam ertussen?’ 
Maria kijkt op de briefjes. ‘Het zijn hele mooie namen’, zegt ze. ‘Misschien dat de 
goede er wel tussen zit…maar dat horen jullie over drie dagen!’
Op dag zes komen er wat buurmannen langs. ‘Jullie kunnen ons toch wel vertellen hoe 
dit kindje gaat heten?’ 
Maar Jozef en Maria schudden beslist van nee. ‘Over twee dagen gaan we het zeggen.’
Op dag zeven is het rustig. Niemand komt op bezoek. Iedereen wacht af. Want morgen 
zullen ze de naam van dit kindje gaan horen.
Dan is het dag acht. Iedereen gaat naar het huis van Jozef en Maria. De opa’s en oma’s, 
buurmannen en buurvrouwen en de nieuwgierige kinderen. Allemaal kijken ze naar 
Jozef en Maria en naar het kindje in hun armen. Maria kucht even en zegt dan: ‘Ons 
kindje krijgt de naam die de engel ons heeft verteld. Dit kindje heet Jezus. Dat betekent 
redder.’ 

De mensen stoten elkaar aan. ‘Wat een bijzondere naam’, zeggen ze tegen elkaar. 
‘Jezus de Redder, dat is nogal wat. Zal Jezus een redder gaan zijn?’  

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: De naam Jezus betekent

redder. De mensen in het verhaal

vragen zich af of Jezus een redder

zal gaan zijn. Kunnen de kinderen die vraag

beantwoorden?

s
Creatief: Laat de kinderen een

geboortekaart voor Jezus maken. Ze

kunnen de letters er groot en mooi

versierd opzetten. Wat mag er nog meer op

getekend worden?

m
Zingen: ‘Hij kwam naar de mensen’,

van Erik Idema en Gerard van Amstel.

Vertellen
We noemen hem…
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