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Vertelling 4–7 jaar

In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag staat Maria centraal. Hierom
is ervoor gekozen om het kerstverhaal uit Matteüs, dat vandaag op het leesrooster staat, te 
combineren met elementen uit het kerstverhaal uit Lucas, waarin Maria een centralere rol heeft.

Maria krijgt een kindje
Jozef timmert. Hij maakt een stoel. Hij is namelijk timmerman. Tijdens het timmeren
zingt hij: ‘Maria, Maria, Maria’. Die naam klinkt als muziek, vindt Jozef. Hij kent een 
Maria. Zij is niet zomaar iemand. Zij is Jozefs verloofde. Dat betekent dat Maria en 
Jozef gaan trouwen. Jozef denkt aan Maria’s haren, aan haar lach, aan die blauwe jurk 
die haar zo mooi staat. Hij vergeet helemaal te timmeren. Hij vergeet even alles om 
zich heen. Hij dagdroomt. In die dagdroom ziet Jozef een engel. Hij schrikt ervan. Wat 
moet een engel nou hier? 

‘Schrik niet’, zegt de engel. ‘Ik heb belangrijk nieuws, Jozef. Maria is zwanger. Ze krijgt 
een kindje.’
Wat zegt die engel nou? denkt Jozef. Maria zwanger, dat kan toch helemaal niet. 

‘Maria krijgt een kindje van God’, zegt de engel. ‘Het is een jongetje en jij moet hem 
Jezus noemen.’ 
Baf ! Een hamer valt op de grond. Jozef schrikt wakker van het geluid. Hij knippert met 
zijn ogen. Hij kijkt om zich heen. De engel is weg. 

Samen met Maria vult Jozef een tas. In de tas zit eten, drinken en wat schone kleren. 
Ze gaan op reis naar Betlehem. Daar woonde vroeger familie van Jozef: Koning David. 
Koning David was een goede koning. Jozef is trots op zijn familie. Daarom reizen 
Jozef en Maria van het noorden van het land, naar het zuiden van het land. Ze gaan van 
Nazaret naar Betlehem. Het is een lange reis. Het is een zware reis. Maria heeft al een 
heel bolle buik. Het kindje kan elk moment geboren worden.

Maria is blij. Eindelijk zijn ze in Betlehem. Het is al laat. Ze moeten slapen. Maar 
nergens is plaats. Alle logeerplekken zijn vol. Wat nu? denkt Jozef. Waar moeten ze nu 
slapen? Jozef klopt aan bij een herberg. Misschien is hier nog slaapplek.

‘Helaas’, zegt de eigenaar van de herberg, ‘mijn herberg is vol.’ Hij kijkt naar Maria. Hij 
ziet haar bolle buik. ‘Ik heb een stal. Daar kunnen jullie slapen.’ 
Maria en Jozef lopen verder. Op weg naar de stal.
In de stal ligt stro. Het is zacht. Maria gaat er zitten. ‘Het kindje is bijna hier’, zegt 
Maria. 
Jozef schuift de staldeuren dicht. Het is warm in de stal. Hij kijkt om zich heen. Er 
staan een os en een ezel. Bij de ezel staat een voerbak. De voerbak is groot. Die is even 
groot als een kinderbedje. Jozef zet de voerbak bij Maria. 
Die nacht krijgt zij haar kindje. Jozef pakt het kindje vast. Hij legt het kindje in de 
voerbak. Jozef denkt aan de engel. Wat had die gezegd? Maria krijgt een zoon en ik 
moet hem Jezus noemen. Jozef kijkt naar het kindje: ‘Jij bent het: Jezus.’

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat uit dit verhaal maakt

de kinderen blij? Wat vinden de

kinderen het belangrijkst uit dit

verhaal?

p
Spel: De geboorte van Jezus is een feest.

De kinderen mogen op vrolijke muziek

dansen. Kunnen ze ook bewegingen/

danspasjes maken die bij het verhaal passen?

s
Creatief: Geef ieder kind een

gekleurd vouwblaadje. Vertel de

kinderen dat Maria en Jozef goed

voor Jezus zorgden. De kinderen mogen

tekenen wat een baby nodig heeft. Als alle

tekeningen af zijn, worden de blaadjes aan

elkaar geplakt tot een plaid/babydeken.

Vertellen
Levenslicht

Matteüs 1:18-25 en Lucas 2:1-7 25 december 2022
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