kids en de Bijbel
voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

De Here Jezus is geboren
Er was nog een andere Jozef. Dat was een timmerman die met een meisje zou
trouwen dat Maria heette. Jozef kreeg een droom van God, net als die andere Jozef. Een engel zei in die droom tegen hem: “Ik heb een wonder gedaan
bij Maria, en zij krijgt een baby; een jongetje dat je Jezus moet noemen. Ik
ben zijn Vader, en daarom zal hij de Zoon van God zijn en koning worden!”
Op een dag moest Jozef zijn naam in een boek laten schrijven, en ging op reis
naar het stadje Betlehem, want daar kwam zijn familie vandaan. Hij nam Maria mee. Zij kwamen bij een hotel, maar alle kamers waren vol. Waar zouden
ze nu moeten slapen? De hotelbaas zei: “Ga maar in de stal slapen”. Daar gingen ze bij de koeien, de ezels en de kamelen slapen. En daar werd het kindje
Jezus geboren! Om hem warm te houden deed Maria hem in een doek, en legde hem in de voerbak van de dieren. Met hooi erin was het lekker zacht.
De engelen waren zo blij dat de Zoon van God geboren was, dat zij die nacht
in de buurt van Betlehem een lied zongen. Alleen een paar schaapherders
hoorden hen zingen. Wat waren zij benieuwd! Zullen we gaan kijken? Ja, laten
we dat doen! En ze hebben het kindje Jezus toen gezien.
Jozef en Maria moesten een tijdje in Betlehem blijven. Zij vonden daar een
huis om in te wonen. Jozef verdiende daar geld, want voor een timmerman
was er overal wel werk. Maar er kwam alweer bezoek. Wijze mannen uit een
ver land wisten dat er een bijzondere koning in het land Israël geboren zou
worden. Maar ze wisten niet precies waar. Dus vroegen zij dat aan de koning
van dat land, Herodes. Die wist er helemaal niets van. Maar mensen die de
Bijbel goed kenden, wisten het wel: “Hij zou in Betlehem geboren worden”. Ze
gingen daar naartoe, waarbij een licht van God hen de weg wees. Zo vonden
zij het kindje Jezus en gaven hem kadootjes die bij een koning passen.
Maar koning Herodes vond het helemaal niet leuk dat er een andere koning
was geboren! Hij werd heel boos, en daarom heeft de engel tegen Jozef gezegd dat hij met Maria en Jezus naar Egypte moest gaan. Pas toen Herodes
niet meer leefde mochten ze weer terug naar hun eigen stadje Nazaret, waar
Jezus later naar school ging.
G.T.

