
DE KONING IS GEBOREN 

 

 
Jozef, de timmerman en Maria waren erg 

blij. Ze verwachtten hun eerste kindje. Maar 

de Romeinse keizer Augustus kondigde aan 
dat iedereen zich moest laten inschrijven in 

de stad waar zijn familie vandaan kwam. 
Daarom moest Jozef naar de vaderstad van 

koning David gaan. Ze 

vertrokken samen over 
hobbelige en stoffige wegen, 

richting zuiden. Een ezeltje 
droeg hun voedsel en kleding. 

Toen ze eindelijk in Betlehem 

aankwamen was er nog nergens 
plaats om te overnachten. De 

herbergier vertelde hun dat ze in 
de buurt in een oude stal konden 

overnachten.  Er hing de geur 

van dieren, maar ze konden 
nergens anders heen. Daar 

schonk Maria het leven aan een 
zoon. Ze wikkelde hem in 

doeken en legde hem te slapen 

in een voerderbak. Buiten de 
stad hielden enkele herders de 

wacht bij hun kudde. Het was 
een donkere nacht, maar plots verscheen een 

helder licht aan de hemel. De herders 

moesten hun handen voor hun ogen houden. 
Uit het licht klonk de stem van Gods engel 

die zei:" Ik breng u goed nieuws, voor 
iedereen op deze aarde. Voor alle mensen 

die God liefheeft, is een Heer en Redder 

geboren: Jezus Christus- de Messias!" De 
herders waren heel blij en riepen:" Glorie 

aan God in de hemel en vrede aan allen op 
aarde die hem liefhebben!" Ze namen hun 

kudde en vertrokken naar Betlehem om het 

kindje Jezus te begroeten. Ondertussen 
kwamen drie wijzen bij koning Herodes in 

Jeruzalem op bezoek. Ze vroegen naar de 
nieuwe koning, die pas geboren was. Ze 

hadden zijn ster zien rijzen aan de hemel en 

ze wilden hem aanbidden. Herodes was bang 

om zijn troon te verliezen aan die nieuwe 
koning. De drie wijzen volgden het licht van 

een schitterende ster en kwamen zo bij 
Maria en Jozef  in de stal aan. Ze zagen de 

pasgeboren baby en vielen op hun knieën. Ze 

gaven al hun schatten: wierrook, goud en een 

geurige zalf. Ze liepen zingend terug naar 
het dorp en dankten God voor alles wat ze 

gezien hadden. Die nacht mochten de 
mensen nooit meer vergeten! Toen het kleine 

kind acht dagen oud was gaven de ouders 

hem de naam:' Jezus,' wat betekent; God 
redt. Nog steeds is de geboorte van een kind 

een groot feest en danken wij God. Een kind 
is  het mooiste geschenk in ons bestaan. En 

jij kapoen, vertel zelf eens jou verhaal over 

Kerstmis aan jou familie en hoe jij over 
Jezus denkt. Weet jij wat jou naam wil 

zeggen? Vraag het een aan je ouders want zij 
hebben die naam speciaal voor jou gekozen. 

 


