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Kerstfeest
de Heere Jezus wordt geboren
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Woord vooraf 
Voor jou.
Dit boekje is voor jou.
Je leest hierin vertellingen uit de Bijbel, het Woord van God.
God heeft een boodschap voor jou.

In dit boekje de boodschap van Kerstfeest: de Heere Jezus wordt 
geboren.
Als je het verhaal hebt gelezen, kun je een puzzel over het verhaal 
maken en een kleurplaat kleuren.
Je kunt het verhaal ook lezen zoals het echt in de Bijbel staat.
Misschien willen je ouders het ook wel lezen of voorlezen.

Heb je vragen dan kun je die stellen aan de juf of de meester van je club 
of opsturen naar:
Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten
Antwoordnummer 2499
3440 WB Woerden
Of naar evangelisatiegergem@kliksafe.nl

Uitgave van:

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7
3448 GM WOERDEN

www.bijbelcentrum.nl
www.jeugdevangelisatie.nl

E-mail: info@evgg.nl
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De geboorte van de Heere Jezus
’Kom maar, Maria, dan gaan we.’ Dat zegt Jozef tegen Maria.
Daar gaan ze. Samen zullen ze een lange reis gaan maken.
Waarom gaan ze op reis? Waar gaan ze naar toe?
De keizer wil dat ze op reis gaan. En de keizer is de baas. 
Bijna alle mensen op de wereld moeten naar hem luisteren. De keizer 
wil weten hoeveel mensen er wonen in het land. Daarom moeten alle 
mensen hun naam op laten schrijven. 
Wáár moeten ze dan hun naam laten opschrijven? In de stad waar 
vroeger hun familie woonde.
Daarom mogen Jozef en Maria niet in Nazareth blijven. Ze moeten naar 
Bethlehem. Daar moet hun naam worden opgeschreven. Want zij zijn 
toch familie van koning David? En David woonde toch in Bethlehem?
Samen lopen ze verder. Soms praten ze met elkaar over hun stille 
geheim. Over het grote wonder. Over het Kind, Dat geboren zal worden. 
Ja, nu begrijpen ze wel waarom ze naar Bethlehem moeten.
De Heere Jezus zal in Bethlehem geboren worden. Dat staat in de Bijbel. 
En nu zorgt de Heere dat ze in Bethlehem komen. Nee, niet de keizer is 
de baas, maar de Heere!
Eindelijk zien ze in de verte de huisjes van Bethlehem.
Gelukkig, want Maria is zo moe.
Hier, bij Bethlehem, paste David vroeger op zijn schapen. Hier speelde 
hij op zijn harp. Hier zong hij van de Herder Die komen zou voor Zijn 
schapen. Wat verlangde David naar de Heere Jezus!
Maria en Jozef lijken op David. Want in hun hart is ook zo’n verlangen.

Daar zijn ze in Bethlehem. Het is donker geworden. Waar moeten ze 
nu gaan slapen? Er is in Bethlehem een herberg. Dat is een groot huis. 
Daar kunnen de mensen die niet in Bethlehem wonen, gaan slapen. 
Ze gaan er gauw naar toe. Maar ach, de baas van de herberg schudt 
zijn hoofd. ’Nee’, zegt hij, ’de herberg is vol. Er is geen plaats meer.’
Ergens anders misschien? Ook niet!
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Nee, er is voor Jozef geen plaats. Voor Maria ook niet. Wat is dat erg. 
Want Maria is zo moe. Maar voor de Heere Jezus is er ook geen plaats. 
En Hij zal nu heel gauw bij Maria geboren worden! De Heere Jezus wil 
uit Zijn hemels huis komen. Om zondige mensen gelukkig te maken. 
En is er nu nergens een plaatsje voor Hem? Nee, niemand van de 
mensen wil Hem een plaatsje geven. Wat is dat erg!

Ons hart is ook een huis. De Heere wil in dat huis komen wonen. 
Hij wil Koning worden in ons hart. Maar wij willen zelf de baas blijven. 
In ons hart is ook geen plaatsje voor de Heere. Wat boos is ons hart toch 
geworden, hè!

’Kom maar, Maria’, zegt Jozef. Ja, Jozef heeft tòch een plaatsje 
gevonden! Waar dan? In een stal! Maar in een stal wonen toch 
geen mensen? Daar wonen de dieren. Is dit het plaatsje voor 
Maria en Jozef? En ook voor de Heere Jezus? Ja, want de Heere 
Jezus wil tòch komen, hoor! Ook al moet Hij in een stal 
geboren worden. Wat een wonder, hè?
Hier in de stal is geen bed. Alleen een kribbe. Dat is een 
voerbak. Daar eten de beesten altijd uit.
Nu gebeurt het grote wonder. Hier in de stal wordt 
de Heere Jezus geboren. Maria houdt het Kindje 
heel eerbiedig vast. Jozef kijkt er stil naar. Het is 
een gewoon Kindje. Net als alle andere kindjes. 
En toch . . . nee hoor, het is toch anders. Want alle 
andere kindertjes zijn zondige kinderen. Maar dit 
Kind niet. Het is een heilig Kind. Het is de Zoon van 
God. Het is de Zaligmaker! Dat weten Maria en 
Jozef heel zeker! En ze weten ook zeker dat dit Kind 
ook hùn Zaligmaker is. Voor hèn  is Hij op deze 
zondige aarde gekomen. En voor nog veel meer 
mensen. Want Hij zal heel veel zondige mensen zalig 
maken!
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Maria windt het Kind in doeken. Jozef legt het in de kribbe. Een andere plaats is 
er niet. Een Koningskind ligt in de voerbak van de beesten! Wat erg, hè? 
Ja, maar toch . . . luister eens goed!
Ons hart is ook net een beestenstal. Zo vuil en zo boos! Maar nu kan de Heere 
in zo’n hart toch nog komen wonen! Is dat geen groot wonder? Zeg het maar 
tegen de Heere: ’Heere, mijn hart is net een beestenstal. 
Maar U wilde in een beestenstal komen. 
Wilt U dan ook in mijn hart 
komen?’
Als dat gebeurt, heb 
je echt Kerstfeest!
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Kerstfeest
Lukas 2 vers 1 - 7

1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer 

Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.

3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad 

Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van 

David was);

5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke 

bevrucht was.

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij 

baren zoude.

7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem 

neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg..
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Er is geen plaats voor Jozef en Maria in Bethlehem
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De geboorte van de Heere Jezus
Een woordzoeker
Je ziet hier elf zinnen. In elke zin moet je een woord invullen. Waar staat dat woord? 
In het verhaal. Begin maar bij het begin. 

1. ‘Kom maar, Maria, dan gaan we.’ Dat zegt … tegen Maria
2. Ze moeten naar … Daar moet hun naam worden opgeschreven.
3. Over het grote wonder. Over het … dat geboren zal worden. 
4. Gelukkig, want … is zo moe.
5. Nee, er is voor Jozef geen …. Voor Maria ook niet.
6. En is er nu … een plaatsje voor Hem? 
7. Maar in een … wonen toch geen mensen?
8. Alleen een … Dat is een voerbak.
9. Het is een … Kind. Het is de Zoon van God.
10. Maria windt het Kind in …
11. Is dat geen groot …?

Heb je alle woorden gevonden? Streep ze dan netjes door in het figuur.
Hoe staan de woorden? Van links naar rechts en van rechts naar links. Van boven 
naar onder en van onder naar boven.
Sommige letters gebruik je twee keer!
Als je alle woorden hebt doorgestreept, blijven er nog 41 letters over. 
Lees maar van links naar rechts. Wat staat er?

b w i l j o z e f t

e u l o s t a a l p

t o a n e r g e n s

h k t i n m i ij n h

l a s r t k l o m k

e e n d a t i i s r

h e d o e k e n c i

e h t k e i h r s b

m a r i a n t f e b

e s w o n d e r t e

Dit staat er:

......................................................................................................................
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