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1. Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld 
De wereld, de wereld 
God had de wereld lief 
 
2. Dat Hij aan ons heeft gegeven 
Dat Hij aan ons heeft gegeven 
Gegeven, gegeven 
Zijn ééngeboren Zoon 
 
3. Opdat een ieder die gelooft 
Opdat een ieder die gelooft 
Een ieder, een ieder 
Het eeuw’ge leven heeft

Weerklank 564

Lied 
Alzo lief had God de wereld
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Maria krijgt bezoek

Zo, alles is weer schoon. Maria legt haar bezem neer. Ze kijkt rond. 

De meeste dingen in hun huis heeft Jozef zelf gemaakt. Dat kan hij 

goed, want hij is timmerman. Als Maria aan Jozef denkt wordt ze blij. 

Binnenkort gaat ze met hem trouwen. Wat een mooie dag zal dat zijn!

‘Dag Maria! De Heere is met jou.’

Maria kijkt op. Ze schrikt. Voor haar staat een engel! 

‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zegt de engel vriendelijk, ‘want de Heere 

zorgt voor jou. Hij heeft jou uitgekozen voor Zijn prachtige plan.’

De engel vertelt wat er gaat gebeuren. ‘Maria, straks groeit er een 

Kindje in jouw buik, een Zoon. Geef Hem de naam Jezus. Jezus is een 

bijzonder Kind. Het is niet alleen jouw Kind, het is ook de Zoon van God. 

God de Vader geeft Hem aan de wereld om Redder en Koning te zijn.’

Verwonderd luistert Maria naar de woorden van de engel. Haar Kind 

de beloofde Koning, de Zoon van God? Ze gelooft het wel, maar ze 

begrijpt het niet goed.
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‘Hoe kan ik een kindje krijgen?’ vraagt ze. ‘Ik ben nog niet eens ge-

trouwd.’ 

De engel kijkt haar aan. ‘Daar zal de Heere Zelf voor zorgen, Maria. En 

weet je? Jouw nicht Elizabet verwacht ook een kindje. God kan alles!’

Maria knikt. ‘Het is goed’, zegt ze zacht.

De engel gaat weg. 

Maria denkt na. Wat ze net heeft meegemaakt is wel heel wonderlijk. 

Ze moet er met iemand over praten, maar met wie? Ineens weet ze 

het: Elizabet!

Vlug pakt Maria haar spullen en gaat op reis. Een paar dagen later 

komt ze aan bij het huisje van haar oude nicht. 

‘Maria!’ roept Elizabet verbaasd. ‘Jij hier?’

Maria kijkt naar Elizabets buik. ‘Het is waar wat de engel zei, ik zie 

het, Elizabet, jij krijgt een kindje!’ 

Elizabet knikt. ‘Dat klopt. Jij ook, hè. Ik wist het. Toen jij binnenkwam, 

voelde ik het al. Maria, ik weet zeker dat jouw Kindje een heel bijzon-

der Kindje zal zijn. Wat mooi dat God jou heeft uitgekozen om de 

moeder van Zijn Zoon te worden.’

Maria knikt. Jazeker, het is een wonder! Maar het is ook een wonder 

dat haar oude nicht nog een baby krijgt. Wat is de Heere goed voor 

hen.
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Blij begint ze te zingen, een vrolijk 

danklied voor God. Hij zorgt voor 

arme, kleine mensen. Hij zorgt 

voor Zijn volk Israël. Lang gele-

den heeft Hij beloofd dat er een 

Redder geboren zal worden, en nu 

gaat dat gebeuren. 

Maria blijft nog een tijdje bij Eli-

zabet logeren, maar dan gaat ze 

terug naar haar eigen huis. On-

derweg denkt ze na. Straks moet 

ze alles ook aan Jozef vertellen. 

Maar hoe? Zal hij wel begrijpen dat 

het Kindje in haar buik de Zoon 

van God is? 
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Zal hij niet boos worden op haar? Maria zucht. Het is fijn om de moe-

der van Jezus te worden, maar ook best moeilijk. Toch wil ze doen 

wat de engel zei. 

Na een lange reis komt ze thuis. Jozef is blij dat ze terug is.

Maria gaat zitten. ‘Jozef,’ zegt ze, ‘ik moet je iets vertellen …’

Jozef kijkt haar aan. ‘Dat hoeft niet, Maria. Ik weet al wat er ge-

beurd is.’

‘Weet je dat al? Maar hoe …’

Jozef glimlacht. ‘Er is een engel bij mij geweest en die heeft mij alles 

verteld. Maria, het is goed. Wij gaan trouwen, en straks zorgen we 

samen voor het Kind.’

Zo gebeurt het. Jozef en Maria trouwen. Samen wachten ze op het 

Kindje dat geboren zal worden. Het Kindje dat ook hun Redder zal zijn.
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Verwerking
Hoe zag jij eruit toen je bij jouw mama groeide 

in haar buik? Misschien heb je er wel een foto 

van. Piepklein was je toen! Bijzonder hè, dat de 

grote, machtige God ook zo klein werd.

Gebed
Lieve Heere God, dank U dat U zo klein wilde worden. 
U zorgde voor Maria en haar Kindje, U zorgt ook voor mij. 
Dank U wel dat U mij liet groeien in 
mama’s buik en dat ik geboren werd. 
Wilt U zorgen voor alle papa’s en mama’s en ook voor 
alle kleine baby’tjes? 
Amen.
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Lied 
Een Koning is geboren

1. Een Koning is geboren 
Een Koning, een Koning 
Een Koning is geboren 
Heb je ‘t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
Als Baby’tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de Koning zijn 
 
2. Waar is Hij dan geboren? 
Die Koning, die Koning 
Waar is Hij dan geboren? 
Ik denk in een paleis 
O nee, die Koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal 

3. Waar moet Hij dan in slapen? 
Die Koning, die Koning 
Waar moet Hij dan in slapen? 
Een gouden hemelbed 
O nee, die Koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud 

Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
Een kribbetje van hout 
 
4. Wat draagt Hij dan voor kleren? 
Die Koning, die Koning 
Wat draagt Hij dan voor kleren? 
Een jas van hermelijn 
O nee, die Koning die ik ken 
Die heeft er zelfs niet één 
En ook geen hemdje van satijn 
Maar doekjes om zich heen 
 
5. Hoe kan ik Hem dan vinden? 
Die Koning, die Koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg 
Die Koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 
Vraag Hem in ‘t kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis 
Dan wordt het een paleis

Weerklank 572
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Op zoek naar meer mooie kinderbijbelverhalen? Lees dan:

De 150 bijbelverhalen volgen de hele lijn van de geschiedenis van 

God met Zijn volk. De verhalen blijven dicht bij de bijbeltekst en zijn 

goed te begrijpen voor kinderen van 4-8 jaar. Elk verhaal bevat een 

bijbeltekst uit de HSV en gespreksvragen. Ook worden in eenvou-

dige taal ruim veertig kernwoorden uit de geloofsleer uitgelegd. De 

warme, sfeervolle illustraties van Marjolein Hund ademen gebor-

genheid en brengen de tijd van de Bijbel prachtig tot leven.

De auteurs van de bijbelverhalen zijn Liesbeth van Binsbergen, Roland 

Kalkman en Willemijn de Weerd. Nieske Selles-ten Brinke schreef de 

kernwoorden.
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