
Hoi, 

wat leuk dat je dit boekje hebt gekregen! 
Waarschijnlijk weet je wel dat we met Kerst vieren dat Jezus geboren is. 
Maar weet je ook wat de engel aan de herders vertelde? En wie Elisabet was, 
of Simeon? 
In dit boekje vertellen we vier verhalen uit de Bijbel die te maken hebben met Kerst. 
Bij elk verhaal vind je vragen en opdrachtjes waar je thuis mee aan de slag kunt. 
We zijn benieuwd wat je allemaal gaat ontdekken.

Veel plezier! 

Het team van Bijbel Basics  



De engel Gabriël komt bij Maria

Maria is alleen thuis. Ineens hoort ze een stem. 

‘Goeiemorgen Maria,’ zegt de stem. 

Wat is dat? Er staat iemand in de kamer! Een engel! 

Maria schrikt heel erg.

‘Niet bang zijn, Maria,’ zegt de engel. ‘God heeft mij naar je toe gestuurd. 

God houdt van je. Hij heeft jou uitgekozen voor iets moois. Over een poosje 

krijg jij een kindje, een jongetje. En dat jongetje moet je Jezus noemen. 

Jezus, dat betekent: God redt. 

Weet je wat zijn andere naam wordt? Zoon van God. 

Jouw zoontje wordt belangrijk, Maria. God maakt een nieuw begin. Hij gaat 

ervoor zorgen dat jouw zoon koning wordt. Net zoals David vroeger koning was. 

Maar jouw zoon wordt koning voor altijd.’



Maria snapt er niks van. Een kindje? Maar dat kan toch niet? Ze is nog niet eens 

getrouwd! Er is nog geen papa voor het kindje.

‘Weet je,’ zegt de engel. ‘Dit kindje komt van God zelf. God zal ervoor zorgen dat 

je een kindje krijgt. 

En je kent Elisabet toch wel?’

Maria knikt. Natuurlijk kent ze Elisabet. Elisabet is familie van haar. 

‘Elisabet kon geen kinderen krijgen,’ zegt de engel. ‘Maar zij krijgt ook een 

kindje, ook al is ze al zo oud als een oma. God kan alles.’

‘Ik begrijp er niks van,’ zegt Maria. ‘Maar als God wil dat ik een kindje krijg, dan is 

het goed.’ 

En ineens is ze weer alleen. De engel is weg. 

 

Om over door te praten 

➜   Hoe vind jij het als je ergens voor uitgekozen wordt? 
 Wanneer is dat leuk, en wanneer niet? 

➜   Hoe vindt Maria het dat de engel Gabriël bij haar op 
  bezoek komt?

➜  Wat vertelt de engel aan haar?

Om te doen

Hoe denk jij dat de engel Gabriël eruitzag? 
Maak er een tekening van en hang die boven je bed. 



Het lied van Maria

Maria loopt langzaam de heuvel op. Eindelijk. Daar is het huisje van Zacharias 

en Elisabet, haar familie. 

De deur staat op een kier. Maria stapt naar binnen. 

‘Elisabet!’ roept ze. ‘Ben je daar?’ 

Heel even is het stil. Dan komt er een oude vrouw met grijs haar naar haar toe 

lopen. Ook zij heeft een baby in haar buik. 

‘Maria!’ roept Elisabet. Ze slaat haar armen om Maria heen. ‘Wat heb jij een 

geluk! Wat is God goed voor jou! Jij hebt het meeste geluk van alle vrouwen. 

En dat kindje van je…, dat is het bijzonderste kind van alle kinderen.’ 

Hoe weet Elisabet dat? denkt Maria. 

‘Ik voelde het toen je binnenkwam,’ zegt Elisabet. ‘Mijn baby trappelde in mijn 

buik. Zo blij is hij. Jouw kindje is mijn Heer.’ 



Maria vergeet helemaal dat haar voeten pijn doen, en dat ze moe is en dorst 

heeft. Ze is ineens ook heel blij. Zo blij dat ze een lied begint te zingen.

‘Hoera voor God, mijn redder, 

ik ben ontzettend blij. 

Ik ben echt niet bijzonder, 

maar toch koos God voor mij.

God houdt zo van zijn mensen,

hij maakt een nieuw begin.

Hij is ons niet vergeten,

hij geeft ons leven zin.’ 

‘En nu moet je gaan zitten,’ zegt Elisabet. ‘We gaan lekker eten. Je blijft toch wel 

logeren hè?’ 

Om over te praten 
  

➜  Waarom zingt Maria een lied? 

➜  Wat doe jij als je blij bent?

➜   Maria vindt het fijn dat God haar uitkiest, ook al is ze 
helemaal niet bijzonder. Wanneer voel jij je belangrijk 

  of bijzonder?

Om te doen

Ken je een lied waar je heel blij van wordt? Zing dat met elkaar.




