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In de stal van Betlehem 
wordt een baby geboren: Jezus.
De herders en de wijze mannen 

komen bij hem op bezoek.

Beleef het kerstverhaal met de magneten 
en plak ze op de juiste plaats. 

Een vrolijk boek om uren 
mee te spelen!
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In dit boek zitten 22 magneten: 12 
mensen, 8 dieren, een kribbe en een 
ster. Haal de magneten los en 
geef ze een plekje in de platen 

van het kerstverhaal.

De engel

Hoe gebruik je dit boek?

Lang geleden, toen Herodes koning was, 
leefde er een meisje. Ze heet Maria en 
ze woont in het dorpje Nazaret. Op een 
dag stuurt God de engel Gabriël naar 
Maria. ‘Niet bang zijn’, zegt Gabriël. 
‘God is blij met jou.’
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Goed nieuws

‘God belooft jou een heel 
bijzondere baby,’ zegt Gabriël 
tegen Maria. ‘Je moet hem Jezus 
noemen.’

Toen verdween de engel. Maria 
is heel blij en zingt een mooi lied 
voor God. Maria is verloofd met 
Jozef, een timmerman. Ze trouwen 
met elkaar en maken alles klaar 
voor de baby.
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