Samen lezen in Lucas
In dit boekje vind je 35 stappen uit de Samenleesbijbel. Je kunt dus 35 (!)
keer aan de slag met deze bijzondere bijbel.
De stappen komen uit het evangelie volgens Lucas. In dit bijbelboek
vind je bijvoorbeeld het verhaal over de geboorte van Jezus. Maar ook het
verhaal over een Samaritaan die een gewonde man helpt. Aan het eind
lees je over het sterven van Jezus, en het lege graf.
Je kunt in dit boekje niet alleen de verhalen lezen, maar ook plaatjes
bekijken, vragen bespreken en dingen doen. Praat met elkaar over Gods
nieuwe wereld. Maak een mooie kerstbal, kijk hoeveel ballonnen je
tegelijk kunt vasthouden, of bak een frambozentaart.
Ook kom je meer te weten over engelen in de Bijbel, en over muziek
maken. Houd je van zingen? Blader dan naar het eind van het boekje en
zing met elkaar bijvoorbeeld deze liedjes: ‘Ik geef hem alle eer’ en ‘Je hebt
wel 100 schapen’.

D

e Samenleesbijbel is een bijbel
speciaal voor jou! Volg de drie
routes door de Bijbel en leer
zo de verhalen uit de Bijbel
kennen. Behalve de bijbeltekst staan er
in de Samenleesbijbel allerlei weetjes,
vragen om te bespreken, liedjes en
dingen om te doen. En veel mooie
foto’s en tekeningen. Je zult ontdekken
dat de verhalen in de Bijbel gaan over
God, over de wereld om je heen en
over jou. Je kunt de Samenleesbijbel
zelf lezen, of samen met je ouders,
broertjes of zusjes, of met anderen.
De Samenleesbijbel is een mooi en
leuk boek voor iedereen die
nieuwsgierig is naar
de Bijbel.

De Samenleesbijbel
in het kort:
• de complete tekst van de
Bijbel in Gewone Taal
• 3 routes op verschillende
niveaus
(8-12 jaar)
• meer dan 1000 illustraties:
tekeningen, cartoons,
foto’s, landkaarten
• 40 liedjes (incl. CD)
• 32 themapagina’s
• 425 stappen

Het Nederlands

Bijbelgenootschap brengt de

De 35 stappen zijn in dit boekje achter elkaar gezet, en genummerd van
1 tot 35. Ze komen allemaal uit Route 2 uit de Samenleesbijbel.

Bijbel dicht bij mensen in binnen- en
buitenland. Dat doen wij door de Bijbel te

Ga maar gauw aan de slag met deze leuke bijbel!

vertalen, de Bijbel beschikbaar te stellen,
uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven
en mensen de relevantie van de Bijbel te laten

Uitleg bij de onderdelen van de stappen
Dit is een ‘weetje’. Je vindt hier extra informatie bij de bijbeltekst.
Dit zijn vragen die je helpen om samen na te denken en te praten over de
bijbeltekst.
Dit betekent dat je iets kunt doen bij de bijbeltekst. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn: een spelletje, iets knutselen, puzzelen, bidden, of nog iets
anders. In dit voorproefje vind je twee voorbeelden van een themapagina.
Dit betekent dat er in de Samenleesbijbel een themapagina staat met nog
meer informatie over dit onderwerp.
Bij sommige stappen is een lied gemaakt. In dit voorproefje vind je drie liedjes.
Op samenleesbijbel.nl kun je horen hoe ze klinken.

ervaren voor vandaag de dag. Ons werk
wordt mogelijk gemaakt door leden en
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Het evangelie volgens Lucas
1 1-4 Geachte Theofilus,
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Ik schrijf dit boek voor u. Zo kunt u
zelf lezen dat het waar is wat ze u verteld
hebben. Het boek gaat over Jezus, en
over alles wat er met hem gebeurd is. We
kennen de verhalen dankzij de mensen

UTE

die erbij waren. Zij hebben het goede
nieuws doorverteld.
Ik heb besloten om alle
gebeurtenissen op te schrijven. Er zijn
al eerder boeken geschreven over Jezus,
maar ik heb alles precies uitgezocht. En
ik begin bij het begin.

Lucas 1:5-25

GOD MAAKT EEN WONDERLIJK
NIEUW BEGIN
De geboorte van Johannes

Johannes en Elia

V

eel mensen in de tijd van Zacharias wachtten op de komst van een
profeet. Een profeet die namens
God de mensen helpt om goed te leven. In
Maleachi (het laatste bijbelboek van het
Oude Testament) staat dat de profeet Elia
zal terugkomen, en ervoor zal zorgen dat
ouders en kinderen weer goed met elkaar
omgaan. Nu wordt hier gezegd dat ook
Johannes dat zal doen.
Johannes en Elia lijken erg op elkaar. Ze
zien er bijna hetzelfde uit, omdat ze dezelfde soort kleren dragen. Maar ze hebben niet
dezelfde boodschap. Johannes bereidt het
Joodse volk voor op iets nieuws: de komst
van Jezus Christus.

Zacharias en Elisabet
5 Toen Herodes koning was van Judea,
was er een priester die Zacharias heette.
Hij hoorde bij de priestergroep van Abia.
Zijn vrouw heette Elisabet. Ook zij kwam
uit een familie van priesters. 6 Zacharias
en Elisabet waren eerlijke mensen die
zich heel precies hielden aan alle wetten
van God. 7 Ze waren al oud. En ze hadden
geen kinderen, omdat Elisabet die niet
kon krijgen.
Zacharias brengt een offer
8 Op een keer was de priestergroep van
Zacharias aan de beurt om in de tempel
te werken. 9 De priesters gingen met
elkaar loten om te bepalen wie het offer
moest brengen. Zo deden ze dat altijd.
Het lot wees Zacharias aan, en hij ging de
heilige zaal van de tempel binnen.
10 Terwijl Zacharias het offer bracht,
stonden er buiten veel mensen te bidden.
Zacharias krijgt een boodschap
11-12 Opeens zag Zacharias een engel van de
Heer. De engel stond aan de rechterkant
van het altaar. Zacharias schrok en werd
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bang. 13 Maar de engel zei: ‘Je hoeft niet
bang te zijn, Zacharias. God heeft naar
je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabet zal
een zoon krijgen. Je moet hem Johannes
noemen. 14 Je zult blij en gelukkig zijn, en
zijn geboorte zal veel mensen blij maken.
15 Want hij zal een belangrijke dienaar van
God zijn. Daarom zal hij geen wijn of bier
drinken. En al voor zijn geboorte zal de
heilige Geest in hem zijn.
16 Johannes zal ervoor zorgen dat veel
Israëlieten God weer gaan gehoorzamen.
17 En hij zal in alles wat hij doet en zegt,
lijken op de profeet Elia. Johannes zal
komen voordat de Heer komt. Hij zal
zorgen dat ouders en kinderen weer goed
met elkaar omgaan. En hij zal slechte
mensen leren om goed te leven. Zo zal
hij het volk van Israël klaarmaken voor
de komst van de Heer.’
Zacharias kan niet meer praten
18 Zacharias zei tegen de engel: ‘Hoe weet
ik of dat waar is? Ik ben al oud, en mijn
vrouw ook.’ 19 Toen zei de engel: ‘Ik ben
de engel Gabriël. Ik ben altijd dicht bij
God. En nu heeft God mij gestuurd om je
dit goede nieuws te vertellen. 20 Maar jij
gelooft niet wat ik je verteld heb. Daarom
zul je niet meer kunnen praten tot de dag
dat het gaat gebeuren.’

Goed nieuws
• Waarom kan Zacharias niet meer
praten?
• Hoe zou Zacharias zich gevoeld hebben
toen hij niet meer kon praten?
• God zorgt dat Elisabet zwanger wordt.
Dat is niet alleen goed nieuws voor
Zacharias en Elisabet. Voor wie is het
nog meer goed nieuws? En waarom?
• Johannes mag een bijzondere gebeurtenis gaan voorbereiden. Heb jij dat ook
wel eens gedaan? Vertel eens aan elkaar
wat dat was.

Buiten stonden de mensen op
Zacharias te wachten. Ze vonden dat hij
heel lang in de tempel bleef. 22 Eindelijk
kwam Zacharias naar buiten. Maar hij
21

Een mooi gedekte tafel is heel feestelijk.

Een mooie tafel
Als er iets bijzonders is, merk je het
meteen. Aan een mooi gedekte tafel
zie je dat je straks bijzonder gaat eten.
Als Johannes vertelt dat de Heer Jezus
komt, weten de mensen ook dat er iets
bijzonders gaat gebeuren.
Je hebt nodig:
• een mooi tafelkleed
• borden en bestek
• servetten
• kaarsen
• andere dingen voor een mooie tafel
Opdracht:
Eén van de maaltijden in de komende
dagen gaat heel bijzonder worden. En
jij bent de enige die dat weet. Kies een
avond uit, en dek dan de tafel zo mooi
dat het net lijkt alsof jullie in een restaurant eten. Zet kaarsjes op tafel. Pak
de mooie borden en schone servetten.
Verder kun je nog bloemen plukken of
een mooie menukaart maken. En misschien heb je zelf ook nog wel ideeën!
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kon niet meer praten. Hij kon alleen maar
gebaren maken met zijn handen. Toen
begrepen de mensen dat hij in de tempel
iets bijzonders meegemaakt had.
Het evangelie volgens
Lucas
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et evangelie waar je nu uit leest,
heet het evangelie volgens Lucas.
Dit bijbelboek is geschreven aan
Theofilus. Lucas wilde hem alles vertellen
wat hij wist over Jezus. De naam Lucas
betekent: licht.

UTE

Elisabet wordt zwanger
23 Toen Zacharias klaar was met zijn
werk in de tempel, ging hij naar huis.
24 Kort daarna werd Elisabet zwanger. Vijf
maanden lang bleef ze binnen. Ze zei:
25 ‘De mensen vonden mij niets waard
omdat ik geen kinderen kon krijgen.
Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat
ik zwanger geworden ben. De Heer is
goed voor mij!’
Wil je thuis Kerst vieren? Lees dan de
themapagina ‘Kerst’ (pagina 108).
STAP 2 VOLGT HIERNA.

Lucas 1:26-38

OOK MARIA KRIJGT EEN KIND

Maria krijgt een boodschap
26 God stuurde de engel Gabriël naar
Nazaret, een stad in Galilea. Elisabet was
toen zes maanden zwanger. 27-28 De engel
ging naar Maria, een jonge vrouw die zou
gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit
de familie van koning David.
De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet
je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij

zal bij je zijn.’ 29 Maria schrok van de
woorden van de engel. Ze vroeg zich af
wat hij bedoelde.
30 Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je
hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft
je uitgekozen voor iets moois. 31 Je zult
zwanger worden en een zoon krijgen. Je
moet hem Jezus noemen. 32-33 Jezus zal
heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de
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allerhoogste God genoemd worden. En
God, de Heer, zal hem koning maken, net
zoals zijn voorvader David dat was. Jezus
zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan
zijn macht komt geen einde.’
Maria is verbaasd
34 Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik
slaap nog niet met een man. Hoe kan
ik dan zwanger worden?’ 35 De engel
antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij
je komen. En door de kracht van de
allerhoogste God zul je zwanger worden.

Daarom zal jouw kind bij God horen, en
zal hij Zoon van God genoemd worden.
36 Ook je familielid Elisabet krijgt
een zoon. Iedereen dacht dat zij geen
kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al
zes maanden zwanger, terwijl ze toch
al oud is. 37 Voor God is alles mogelijk!’
38 Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er
met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel weg.

Gabriël

G

abriël is een engel. Hij is een belangrijke boodschapper van God.
Zijn naam komt uit het Hebreeuws
en betekent: sterke man van God. Hij komt
een paar keer voor in de Bijbel: in het Oude
Testament in het bijbelboek Daniël, en
twee keer in het Nieuwe Testament in het
evangelie volgens Lucas.
Meer weten? Lees de themapagina
‘Engelen’ (pagina 94).

Heel bijzonder

Ik wil God dienen
• Maria en Zacharias krijgen allebei een
verrassende boodschap. Hoe reageren
ze daarop? Reageren ze hetzelfde of
verschillend?
• Maria schrikt erg van de engel. Maar
toch vertrouwt Maria de engel en reageert ze positief. Kun je je dat voorstellen?
• Zijn er dingen die Maria moeilijk vindt?
• Maria en Elisabet krijgen allebei een kind
terwijl ze dat niet hadden verwacht.
Wat denk je dat deze wonderen zeggen
over de zonen die ze zullen krijgen?
• Maria is een voorbeeld voor veel mensen. Kun je dat begrijpen?

Als er een kind geboren is, krijg je
een geboortekaartje. Heel vaak staat
daarop dat de ouders hun kindje heel
bijzonder vinden. Maar in dit verhaal
gaat het een beetje anders. Nog voordat Jezus geboren wordt, weet iedereen
al dat hij heel bijzonder wordt.
Vraag aan je ouders of zij jouw
geboortekaartje nog ergens hebben.
Kunnen ze je vertellen waarom ze dat
kaartje hebben uitgekozen? En hoe
kun je zien dat ze jouw geboorte heel
bijzonder vonden?
Maak daarna zelf een geboortekaartje voor Jezus. Hoe kun je laten zien dat
Jezus heel bijzonder is?
STAP 3 VOLGT HIERNA.
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Lucas 1:39-56

MARIA ZINGT EEN LIED

Maria gaat op bezoek bij Elisabet
39 Maria ging snel op reis. Ze ging naar
het bergland van Judea, naar de stad waar
Zacharias en Elisabet woonden. 40 Ze ging
hun huis binnen en groette Elisabet.
41-42 Toen Elisabet de stem van Maria
hoorde, trappelde het kind in haar buik.
De heilige Geest kwam in Elisabet, en zij
riep naar Maria: ‘Jij bent gezegend, meer
dan alle andere vrouwen! En ook het kind
dat je krijgt, zal gezegend zijn!’
43 Elisabet zei verder: ‘De moeder van
de Heer is bij mij op bezoek. Wat een

Maria en Hanna

M

aria dankt God in een lied. Dat
lied lijkt heel erg op het gebed van
Hanna uit het Oude Testament.
Hanna was de moeder van Samuel. Ze kon
heel lang geen kinderen krijgen. Als ze
toch een zoon krijgt, is ze zo blij dat ze God
dankt met een gebed. Zoek het maar eens
op in 1 Samuel 2.

God draait
alles om

eer! 44 Toen ik je stem hoorde, voelde
ik het kind in mijn buik. Het trappelde
van vreugde. 45 Jij bent gezegend, Maria.
Want jij geloofde dat God zou doen wat
de engel je vertelde.’
Maria dankt God in een lied
46 Toen zei Maria:

47

48

49

50

51

52

53

54

• Maria heeft het over arme en rijke
mensen. Wat voor verschillende soorten
mensen noemt ze nog meer in haar lied?

55

• Waarom vindt Maria het bijzonder dat
zij de moeder van Jezus mag zijn?
• Maria zegt in haar lied dat God veel
geeft aan arme mensen, maar dat rijke
mensen niets krijgen. Waarom draait
God alles om, denk je?
• Hoe zou jij het vinden als alle gewone

‘Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs
met mij gedaan.
Aan mensen die naar
hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.
God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen
maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor
Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd
aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen
die na hem kwam.’

Maria bleef drie maanden bij Elisabet.
Daarna ging ze terug naar huis.

56

mensen heel belangrijk werden? Zou dat
goed zijn? Waarom wel of niet?
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Het lied van
Maria
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Bij het lied van Maria staan geen muzieknoten. Maar veel mensen vonden
het zo mooi dat ze er zelf muziek bij
hebben gemaakt. Bekende componisten die dat hebben gedaan zijn bijvoorbeeld Monteverdi, Bach en Vivaldi.
Hun muziekstukken zijn al honderden
jaren oud. De muziek is gemaakt bij de
Latijnse vertaling van Lucas 1:46-55. De
eerste regel gaat dan zo: ‘Magnificat
anima mea Dominum.’ Dat betekent: Ik
geef alle eer aan God.
Kijk eens bij de muziek van je ouders
of je het Magnificat van Bach of Vivaldi
kunt vinden. Of zoek op internet. Zet
de muziek aan, en luister goed of je de
woorden ‘Magnificat anima mea Dominum’ hoort. Wat vind je van deze muziek?

UTE

Ik geef hem
alle eer
Kijk op pagina 116 voor het lied.
STAP 4 VOLGT HIERNA.

Lucas 1:57-66

ZACHARIAS KAN WEER PRATEN
De geboorte van Johannes
57 Toen kwam het moment dat Elisabets
kind geboren werd. Ze kreeg een zoon.
58 Haar buren en familie hoorden het
nieuws. Ze waren blij en zeiden tegen
elkaar: ‘Wat is God goed geweest voor
Elisabet!’
59 Een week later werd het kind
besneden. De mensen die erbij waren,
wilden hem Zacharias noemen. Want
dat was de naam van zijn vader. 60 Maar
Elisabet zei: ‘Nee, hij moet Johannes
heten.’
61 De mensen zeiden: ‘Johannes? Maar
zo heet niemand in jullie familie!’ 62 Met
gebaren vroegen ze aan Zacharias hoe
hij het kind wilde noemen. 63 Toen pakte
Zacharias een schrijfbordje en schreef
daarop: ‘Het kind heet Johannes.’ Iedereen
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was verbaasd. 64 Meteen daarna kon
Zacharias weer praten, en hij dankte God.
65 Alle mensen die in de buurt
woonden, waren diep onder de indruk. En
in heel het bergland van Judea vertelden
de mensen elkaar wat er gebeurd was.
66 De mensen dachten: Hoe zal het

De naam van de zoon

A

ls iemand in de tijd van de Bijbel
een zoon kreeg, werd die vaak vernoemd naar iemand uit de familie.
Dat gebeurt nog steeds: bijvoorbeeld Matthias, die net zoals zijn opa ook Matthias
heet. Of Daan, die naar zijn vader Daniël
vernoemd is.
De buren en de familie van Elisabet en
Zacharias denken daarom dat het pasgeboren jongetje ook Zacharias genoemd zal
worden. Maar dat gebeurt niet. Elisabet en
Zacharias noemen hem Johannes, zoals de
engel gezegd had. Johannes betekent: God
is vol liefde.
De naam van Johannes is goed gekozen.
God houdt van Zacharias en Elisabet en
daarom krijgen ze een kind. Maar Gods
liefde gaat nog verder. God houdt van alle
mensen. Dat gaat Johannes aan de mensen
vertellen als hij groot is.
Meer weten? Lees de themapagina
‘Geboorte’ (pagina 96).

Hij kan weer praten
• Weet je nog waarom Zacharias niet
meer kon praten?
• Waardoor kan hij nu wel weer praten?
• Hoe weten de buren dat de geboorte
van Johannes een bijzondere gebeurtenis is? Kun je twee dingen bedenken?
• Heb jij ook wel eens iets heel bijzonders
meegemaakt? Iets wat niemand verwacht had? Wanneer was dat?

verdergaan met dit kind? Want het was
duidelijk dat God een bijzonder plan met
hem had.
Zacharias dankt God in een lied
67 Toen kwam de heilige Geest in
Zacharias. Hij liet Zacharias het volgende
zeggen:

‘Alle eer aan de Heer,
de God van Israël!
Hij is gekomen om
zijn volk te bevrijden.
69
Hij heeft ons een machtige
redder gegeven,
uit de familie van koning David.
70-71 Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
68

Gebarentaal
Gelukkig kan Zacharias weer praten.
Maar pas nadat hij de naam van Johannes heeft opgeschreven. Stel je voor
dat hij geen schrijfbordje had. Hoe zou
hij dan in gebarentaal kunnen vertellen
dat zijn zoon Johannes heet?
Opdracht:
Kies een naam van iemand uit jullie
familie uit, en laat met gebaren zien
welke naam je hebt uitgekozen. Laat
de anderen raden. Daarna mogen de
anderen ook een naam uitbeelden.
Vond je het makkelijk of moeilijk?
STAP 5 STAAT OP PAGINA 8.
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en van iedereen die jullie haat.’
Dat hebben de profeten gezegd
tegen onze voorouders.
Zo toonde God aan hen zijn liefde,
hij is zijn heilige belofte niet vergeten.
73-75 God beloofde aan Abraham,
onze voorvader,
dat hij ons zou redden
van onze vijanden.
Hij wil dat we hem trouw dienen,
met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn,
ons leven lang.

77

72

78

79

Want jij zult de weg klaarmaken,
zodat de Heer kan komen.
Jij zult de mensen vertellen
dat ze gered kunnen worden.
Want God wil hun fouten vergeven.
Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht
naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen
naar vrede.’

Johannes groeide op, en de heilige
Geest maakte hem sterk. Hij leefde in de
woestijn, totdat hij begon met de taak
die God hem gegeven had.

80

En jij, Johannes, bent
straks een profeet
van de allerhoogste God.
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Lucas 2:1-21

JEZUS WORDT GEBOREN
rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer
dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat
Quirinius de provincie Syrië bestuurde.
3 Iedereen moest geteld worden in de
plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis.
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging
van Nazaret in Galilea naar Betlehem in
Judea. Want hij kwam uit de familie van
David, en David kwam uit Betlehem.
Jozef ging samen met Maria naar
Betlehem. Maria zou met Jozef gaan
trouwen, en ze was zwanger.

De geboorte van Jezus
Jozef en Maria gaan naar Betlehem
2 1 In die tijd werd er een bevel van
keizer Augustus bekendgemaakt. Hij
wilde alle inwoners van het Romeinse

Jezus wordt geboren
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem
waren, werd het kind geboren. 7 Het
was Maria’s eerste kind, een jongen.
Maria wikkelde hem in een doek, en
legde hem in een voerbak voor de
dieren. Want er was voor hen nergens
plaats om te slapen.

8
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Herders horen het goede nieuws
8 Die nacht waren er herders in de buurt
van Betlehem. Ze pasten buiten op hun
schapen.
9 Opeens stond er een engel tussen
de herders, en het licht van God straalde

om hen heen. De herders werden bang.
10 Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet
bang te zijn, want ik breng jullie goed
nieuws. Het hele volk zal daar blij mee
zijn. 11 Vandaag is jullie redder geboren:
Christus, de Heer. Hij is geboren in
Betlehem, de stad van David. 12 En zo
kunnen jullie hem herkennen: het kind
ligt in een voerbak en is in een doek
gewikkeld.’
13 En plotseling was er bij de engel
een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: 14 ‘Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’
De herders gaan naar Betlehem
15 Daarna gingen de engelen terug naar
de hemel. De herders zeiden tegen elkaar:
‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God
heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten
we gaan kijken.’
16 Ze gingen meteen naar Betlehem.
Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
voerbak lag het kind. 17 Toen de herders
het kind zagen, vertelden ze wat de engel

Kerstbal
Maak een kerstbal met Jezus, Maria en
Jozef erop. Dan heb je in je kerstboom
altijd een heel speciale bal.
Je hebt nodig:
• een kerstbal
• glasverf
• dunne kwastjes of een watervaste stift
Opdracht:
Voordat je gaat schilderen, moet je
de kerstbal eerst ontvetten. Je ouders
weten vast wel hoe dat moet. Schilder
daarna Jozef, Maria en het kindje Jezus
op de kerstbal.
Let op: Doe voorzichtig, want een
kerstbal breekt makkelijk. Soms zijn
er ook plastic kerstballen te koop, die
gaan niet zo snel kapot.

Kerst met Lucas

M

et Kerst wordt het verhaal van
de geboorte van Jezus verteld.
Dan hoor je over Betlehem, de
voerbak, herders, wijze mannen, engelen
en nog veel meer. Lucas vertelt over veel
van deze dingen, maar noemt niet alles.
Kijk eens naar de tekening: wat komt in dit
bijbelverhaal voor en wat niet?
9
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over hem gezegd had. 18 Iedereen die het
hoorde, was verbaasd over het verhaal
van de herders. 19 Maria probeerde te
begrijpen wat het betekende. Ze bleef
nadenken over wat de herders gezegd
hadden.
20 De herders gingen terug naar hun
schapen. Ze eerden God en dankten
hem voor alles wat ze gezien en gehoord
hadden. Want alles was precies zoals de
engel gezegd had.
21 Een week later werd het kind
besneden. Maria en Jozef noemden
hem Jezus. Dat was de naam die de
engel genoemd had, nog voordat Maria
zwanger was.

Gewoon bijzonder
• In dit verhaal gaat het over de geboorte van de Zoon van God. Wat zou jij
allemaal verwachten bij zo’n bijzondere
geboorte?
• Gebeuren die bijzondere dingen ook in
dit verhaal? Wat vind je daarvan?
• Stel je voor dat jij een herder bent, en
rustig in het gras zit. Plotseling zijn er
veel engelen in de lucht die beginnen te
zingen. Wat zou jij doen?
• Wat doen de herders?
• Vind jij Kerst een mooi feest? Waarom
wel, of waarom niet?
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Lucas 2:22-40

JEZUS IS VOOR HET EERST IN DE TEMPEL
duurt het voordat een vrouw na een
bevalling weer rein is. Dat staat in de wet
van Mozes.
Jozef en Maria brachten Jezus naar
de tempel om hem aan God te laten zien.
23 Want in de wet van God staat: «Elk
eerste kind dat een jongen is, is voor
God.» 24 Ook brachten ze een offer aan
God. Want in de wet staat: «Breng als
offer twee tortelduiven of twee gewone
jonge duiven.»

Jezus wordt naar de tempel gebracht
22 Jozef en Maria namen Jezus mee naar
de tempel in Jeruzalem. Het was veertig
dagen na de bevalling. Want zo lang

Simeon ziet Jezus
25 In Jeruzalem woonde een man die
Simeon heette. Simeon was goed en
eerlijk, en trouw aan God. Hij wachtte
zijn hele leven al op de redding van
Israël. De heilige Geest was in Simeon,
26 en die had hem verteld: ‘Voordat je
sterft, zul je de messias zien die God
beloofd heeft.’

10
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thema

10

Kerst

Wat betekent Kerst?
Met Kerst vieren we dat Jezus geboren
werd. We lezen het verhaal over Jozef
en Maria die naar Betlehem reizen.
Daar wordt Jezus geboren. Hij wordt
neergelegd in een voerbak voor de
dieren, omdat er nergens anders plaats
voor hem is.
Jezus is een heel bijzonder kind, want
hij wordt de Zoon van God genoemd.
Een engel vertelt de herders in het veld
over het wonder dat gebeurd is. Wijze
mannen uit het oosten gaan op zoek
naar het kind. Een ster wijst hun de weg.
Met Kerst wordt gevierd dat God
niet ver weg is, maar dicht bij mensen
komt. Een andere naam voor Jezus is
‘Immanuel’. Dat betekent: ‘God is bij ons’.
Kerst is een hoopvol feest. Het is een
feest dat ons licht belooft in het donker,
en vrede op aarde.

Kerst vieren in de kerk
Kerst wordt gevierd op 25 december. De avond daarvoor begint het feest al, op
kerstavond. In veel kerken heet de tijd vanaf de vierde zondag voor Kerst ‘advent’
(van het Latijnse woord adventus. Dat betekent: komst). Advent is een tijd van vier
weken om uit te kijken naar de komst van Jezus: zijn komst die met Kerst gevierd
wordt, en zijn terugkomst die we nog verwachten.
De kleur die bij de adventstijd hoort is paars. Met die kleur laten de mensen zien
dat ze nadenken over alles wat ze doen, en dat ze willen proberen om op een goede
manier te leven. Met Kerst zie je in de kerk veel wit, de kleur van de vreugde.

108
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Vierplek: van advent
naar Kerst
In de weken voor Kerst kun je toeleven
naar het Kerstfeest. Je kunt elke week
iets doen zodat je alvast uitziet naar
Kerst. Laat je ouders of een andere volwassene deze opdracht voorbereiden.
Je hebt nodig:
• een klein tafeltje
• een grote witte kaars en vier kleinere
(paarse) kaarsen
• lucifers
• een witte doek
• een pen en papier
Opdracht:
Voor de ouders: Schrijf van tevoren de
bijbelteksten voor de vier adventsdagen
op vier briefjes. Vouw de briefjes op en
nummer ze. Leg de briefjes straks bij de
bijbehorende kaarsen. Dat de teksten al
klaarliggen maar nog niet zichtbaar zijn,
versterkt de beleving van het verwachten en uitzien naar.
Vooraf: Zet een grote witte kaars op
het tafeltje: de kerstkaars. Zet om de
witte kaars vier (paarse) adventskaarsen.
1. Eerste advent: De mensen wachten
op licht en vrede. Steek op deze zondag
de eerste adventskaars aan, en lees met
elkaar Jesaja 9:1 en 9:5-6. De eerste
kaars maakt het al een beetje licht. Dat
beetje licht laat zien waar je op wacht.
Kun jij ontdekken wat in dit verhaal de
‘lichtjes in het donker’ zijn?
2. Tweede advent: Johannes gaat voor
Jezus uit. Steek op deze zondag de eerste en tweede adventskaars aan, en lees
met elkaar Lucas 1:68-69 en 1:76-79. Er
branden vandaag twee kaarsen: je kunt
steeds meer zien, het wordt al duidelijker

hoe de weg loopt. Wat zou Johannes de
mensen over Jezus gaan vertellen, denk
je?
3. Derde advent: De engel en Maria.
Steek op deze zondag de eerste, tweede
en derde adventskaars aan, en lees met
elkaar Lucas 1:26-33. Er branden al drie
lichtjes: we horen weer iets meer over
wat er gaat gebeuren. Maria krijgt een
heel bijzondere boodschap. Kun jij in je
eigen woorden vertellen wat de engel
tegen haar zegt?
4.Vierde advent: Jozef droomt. Steek
op deze zondag alle vier de adventskaarsen aan, en lees met elkaar Matteüs
1:20-23. De vier kaarsen laten zien dat
we al dicht bij Kerst zijn. Waarom passen de namen ‘Jezus’ en ‘Immanuel’ heel
goed bij Jezus, denk je?
5. Kerst: Jezus wordt geboren. Leg
de witte doek op het tafeltje. Steek op
deze dag alle adventskaarsen aan, en
lees met elkaar Lucas 2:1-21. Als in het
verhaal Jezus geboren wordt, steek je
ook de kerstkaars aan. Het is feest!
Zie je hoe licht het geworden is nu alle
kaarsen branden? Stel je eens voor dat
jij een herder was en op bezoek ging bij
het kindje Jezus. Hoe zou je dat vinden?
En wat zou je tegen zijn ouders zeggen?
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Kerst
Stel je eens voor. . .
Beeld met elkaar eens het kerstverhaal
uit.
De rollen zijn: Jozef, Maria, herder, en
engel. Als je met z’n drieën bent, kun
je de engel onzichtbaar laten.Voor het
kindje in de voerbak kun je een pop
gebruiken. Je kunt je ook verkleden.
Lees eerst het kerstverhaal uit Lucas
2:1-20 een keer goed door. Laat daarna
iemand het kerstverhaal hardop (en
langzaam) voorlezen. Beeld ondertussen zonder woorden uit wat er gedaan
en gezegd wordt. Hoe zouden de mensen zich gevoeld hebben? Wat vonden
ze van wat ze meemaakten? Probeer
dat zo goed mogelijk uit te drukken.

Kerstgebed
Goede God,
Vandaag horen we een bijzonder verhaal.
In een klein kindje komt u naar de wereld.
In een mens wordt u net als wij.
Het kindje heet:
‘Jezus’,
‘Licht in het donker’,
‘Vrede op aarde’,
en ‘God-is-dichtbij’.
We willen u danken voor zoiets bijzonders.
En we vragen u, terwijl we wachten op uw
nieuwe wereld: blijf met uw licht en uw
liefde dichtbij.
Amen.
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Broodnodig
Jezus wordt geboren in Betlehem. Betlehem betekent: huis van brood. Later,
als hij groot is, zegt Jezus over zichzelf:
‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft.
Als je bij mij komt, zul je nooit meer
honger hebben.’ (Johannes 6:35)
Maak bij het kerstontbijt een kerstster
van brood. Dat doe je door twee driehoeken uit je brood te snijden en die op

Zelf een lichtje zijn
Met Kerst branden we kaarsjes, zodat
het minder donker is. Maar je kunt
ook zelf een ‘lichtje’ zijn. Bedenk iets
waardoor je een ander blij kunt maken.
Bak bijvoorbeeld kerstkoekjes, doe
die in een mooi servet met een lintje
erom, en geef die aan iemand. Of vraag
iemand of je hem of haar kunt helpen,
bijvoorbeeld door glas naar de glasbak
te brengen.

elkaar te leggen, zodat je een ster krijgt.
Doe er lekker beleg tussen. Of maak van
papier een sjabloon: teken op papier een
kerstster en knip die uit. Leg de sjabloon
op je boterham en strooi suiker of
hagelslag op de plek van de uitgeknipte
ster. Als je de sjabloon voorzichtig optilt,
heb je een prachtige kerstboterham!

Na Kerst
Jezus groeit op en zijn verhaal gaat
verder. Het volgende belangrijke
moment in het kerkelijk jaar heeft te
maken met de dood en de opstanding
van Jezus: Pasen. Daarover lees je meer
op Themapagina 11: Pasen.

111

Book_SamenlessBijbel_020916.indb 111

05/09/16 12.53

LIEDJES

Ik geef hem alle eer

Jan Marten de Vries

Bij Route 2 Stap 3, Lucas 1:39-56.

© Samenleesbijbel
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Samen lezen in Lucas
In dit boekje vind je 35 stappen uit de Samenleesbijbel. Je kunt dus 35 (!)
keer aan de slag met deze bijzondere bijbel.
De stappen komen uit het evangelie volgens Lucas. In dit bijbelboek
vind je bijvoorbeeld het verhaal over de geboorte van Jezus. Maar ook het
verhaal over een Samaritaan die een gewonde man helpt. Aan het eind
lees je over het sterven van Jezus, en het lege graf.
Je kunt in dit boekje niet alleen de verhalen lezen, maar ook plaatjes
bekijken, vragen bespreken en dingen doen. Praat met elkaar over Gods
nieuwe wereld. Maak een mooie kerstbal, kijk hoeveel ballonnen je
tegelijk kunt vasthouden, of bak een frambozentaart.
Ook kom je meer te weten over engelen in de Bijbel, en over muziek
maken. Houd je van zingen? Blader dan naar het eind van het boekje en
zing met elkaar bijvoorbeeld deze liedjes: ‘Ik geef hem alle eer’ en ‘Je hebt
wel 100 schapen’.

D

e Samenleesbijbel is een bijbel
speciaal voor jou! Volg de drie
routes door de Bijbel en leer
zo de verhalen uit de Bijbel
kennen. Behalve de bijbeltekst staan er
in de Samenleesbijbel allerlei weetjes,
vragen om te bespreken, liedjes en
dingen om te doen. En veel mooie
foto’s en tekeningen. Je zult ontdekken
dat de verhalen in de Bijbel gaan over
God, over de wereld om je heen en
over jou. Je kunt de Samenleesbijbel
zelf lezen, of samen met je ouders,
broertjes of zusjes, of met anderen.
De Samenleesbijbel is een mooi en
leuk boek voor iedereen die
nieuwsgierig is naar
de Bijbel.

De Samenleesbijbel
in het kort:
• de complete tekst van de
Bijbel in Gewone Taal
• 3 routes op verschillende
niveaus
(8-12 jaar)
• meer dan 1000 illustraties:
tekeningen, cartoons,
foto’s, landkaarten
• 40 liedjes (incl. CD)
• 32 themapagina’s
• 425 stappen

Het Nederlands

Bijbelgenootschap brengt de

De 35 stappen zijn in dit boekje achter elkaar gezet, en genummerd van
1 tot 35. Ze komen allemaal uit Route 2 uit de Samenleesbijbel.

Bijbel dicht bij mensen in binnen- en
buitenland. Dat doen wij door de Bijbel te

Ga maar gauw aan de slag met deze leuke bijbel!

vertalen, de Bijbel beschikbaar te stellen,
uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven
en mensen de relevantie van de Bijbel te laten

Uitleg bij de onderdelen van de stappen
Dit is een ‘weetje’. Je vindt hier extra informatie bij de bijbeltekst.
Dit zijn vragen die je helpen om samen na te denken en te praten over de
bijbeltekst.
Dit betekent dat je iets kunt doen bij de bijbeltekst. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn: een spelletje, iets knutselen, puzzelen, bidden, of nog iets
anders. In dit voorproefje vind je twee voorbeelden van een themapagina.
Dit betekent dat er in de Samenleesbijbel een themapagina staat met nog
meer informatie over dit onderwerp.
Bij sommige stappen is een lied gemaakt. In dit voorproefje vind je drie liedjes.
Op samenleesbijbel.nl kun je horen hoe ze klinken.

ervaren voor vandaag de dag. Ons werk
wordt mogelijk gemaakt door leden en

Evangelie
volgens Lucas

donateurs. Meer informatie:
bijbelgenootschap.nl
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