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Vertelling 8–12 jaar

Een belangrijke familie
Heb je wel gehoord van Tamar? Zij zorgde ervoor dat de familie van Juda niet ophield
te bestaan. Weet je nog wie Rachab is? Zij hielp de spionnen om te schuilen voor 
soldaten. Heb je ook gehoord van Ruth? Zij verliet haar thuisland om voor haar 
schoonmoeder te zorgen. In Betlehem kreeg ze een kind, het was het begin van een 
koningen-familie. En ken je Batseba ook? Zij was getrouwd met Uria, maar trouwde 
later met koning David. Zij is de moeder van de wijze koning Salomo. Heb je ook 
gehoord van Jozef ? Hij is familie van al deze vrouwen.
Lang, lang na de tijd van Tamar, na de tijd van Rachab, na de tijd van Ruth en na de tijd 
van Batseba, ligt Jozef te slapen. Hij ligt in zijn bed in Nazaret. Zo heet de stad waar 
Jozef woont. Het is ook de stad waar Maria woont. Maria en Jozef gaan trouwen. Of dat 
is het plan. Dat was het plan. Nu weet Jozef het niet meer zo goed. Maria is zwanger. 
Maar het kindje is niet van Jozef. Wat moet ik nu? denkt Jozef. Hij ligt al heel de nacht 
wakker. Hij heeft nog steeds geen antwoord. Hij gaapt. Onder de dekens is het warm. 
Jozefs ogen vallen langzaam dicht.
Plots ziet Jozef een engel. Jozef schrikt ervan. De engel zegt: ‘Schrik niet, Jozef.’
‘Wat doe jij hier?’, vraagt Jozef. 
‘Maria krijgt een kindje’, zegt de engel. ‘Dat klopt. Maar het is niet zomaar een kindje. 
Het jongetje is een kindje van God. Als het kindje er is, moet je hem Jezus noemen.’

Jozef wordt wakker. Hij gaat naar Maria toe. Samen gaan ze op weg. Ze gaan op reis 
naar Betlehem. Daar komt Jozefs familie vandaan. Het is een lange reis. Ze reizen 
van helemaal in het Noorden naar het Zuiden van het land. Maria is hoogzwanger. 
Haar buik staat bol en voelt zwaar. Ze loopt langzaam. Samen met Jozef komt ze 
langs Jericho, waar Rachab vandaan kwam. Ze reist langs Jeruzalem, in die omgeving 
woonde Tamar. Eindelijk, als het al avond is, komen Maria en Jozef aan in Betlehem: 
De stad van Ruth en Batseba, de stad van Koning David.
Jozef klopt aan bij een herberg. ‘Is er nog een slaapplaats voor twee mensen?’, vraagt 
Jozef. Maar die is er niet. 
‘Misschien bij de buren’, zegt de herbergier. 
Jozef klopt aan bij de buren. Maar ook daar is geen plaats. Jozef en Maria lopen van 
herberg naar herberg. Nergens is nog plek. Bij een herberg aan de rand van Betlehem 
probeert Jozef het nog een keer: ‘Heeft u alstublieft nog een slaapplek? Alle andere 
herbergen zitten al vol.’
Maar ook hier is geen plek. De herbergier kijkt naar Maria. Hij ziet haar bolle buik. 
Dan zegt hij: ‘Ik heb nog wel een stal. Het is een stukje buiten de stad. Er is niet veel 
ruimte. Er staan al een os en een ezel. Daar kun je wel slapen in het stro.’ Dus Jozef en 
Maria lopen weer verder.
In de stal staan de os en de ezel al te wachten. Het is prettig warm. Het stro ziet er 
zacht uit. Maria is moe. Ze gaat liggen in het stro. Maar slapen doet Maria niet. Die 
nacht krijgt ze haar kindje. Het is een jongetje, precies zoals de engel heeft gezegd. 
Jozef houdt het kindje in zijn armen. Hij kijkt naar zijn kleine vingers en zijn grote 
ogen. Jozef legt het kindje in de voerbak van de ezel. Jozef weet het zeker. Dit jongetje 
is een belangrijk mens en Jezus is zijn naam.

Machteld Touwen 25
 d

ec
em

be
r 2

02
2

8-10 jaar

l
Gesprek: Het thema van vandaag is

‘daar ben je dan’. Wie uit het verhaal

zou dit kunnen zeggen? Schrijf alle

namen uit het verhaal op. Maak een overzicht:

wie kan ‘daar ben je dan’ tegen wie zeggen?

Wanneer? Hoe zal die persoon reageren, denk

je? Ga alle mogelijke combinaties langs.

p
Spel: De afgelopen weken is er steeds

verteld over een standbeeld onderweg

naar het kerstverhaal. Wat voor stand-

beeld past bij het verhaal van vandaag? Laat

de kinderen vijf standbeelden uitbeelden.

Welk standbeeld past het best bij dit verhaal?

Waarom?

o
Tekenen: Als er een kindje wordt

geboren, maken mensen als cadeau

een kraampakket. In het kraam-

pakket zitten allerlei spullen die baby en

ouders nodig hebben. De kinderen tekenen

een kraampakket voor Maria, Jozef en Jezus.

s
Verzamelen: Laat de kinderen

spullen verzamelen die ze bij het

verhaal vinden passen. Ze mogen

spullen uit de eigen ruimte gebruiken, maar

iets wat kinderen in de broek- of jaszak heb-

ben mag ook. Ter voorbereiding kan er ook

extra materiaal meegenomen worden (bijv.

dingen uit de natuur: steentjes, schelpen,

dennenappels). De kinderen laten zien welke

voorwerpen ze hebben verzameld en waarom.

11-12 jaar

l
Gesprek: De titel van het verhaal

van vandaag is ‘een belangrijke

familie’. Welke mensen horen bij

deze familie? Wat maakt deze familie belang-

rijk of bijzonder volgens jou?

o
Tekenen: Als ouders een kindje

verwachten, hebben ze een tas

klaarstaan voor als het kind geboren

wordt en ze opeens naar het ziekenhuis

moeten. Jozef en Maria pakken ook een tas.

Wat moeten ze in de tas stoppen voor de

geboorte van een kind van God?

Plak een afbeelding van een rugzak op een

groot vel. De jongeren tekenen op het vel wat

Jozef en Maria moeten inpakken. Dit kan ook

aanleiding zijn tot interessante gesprekken.


