
Lang geleden,  

  ver hiervandaan, 

      deden een paar heel wijze mannen heel wijze dingen.

                                  Ze lazen veel boekrollen

                                      en bekeken de sterren 



en ontdekten 

van lang geleden. 

een heel
mooie
belofte



Er zou iemand komen. 

 Iemand die anders zou zijn. 

  Iemand die zo bijzonder was

 



dat het leven op aarde  

 voor altijd 

   zou veranderen.

De heel wijze mannen pakten 

hun spullen en gingen op weg.

‘Volg die ster!’ riepen ze.



Voor Maria was het een gewone dag. 

Gewoon, maar gelukkig: 

Maria ging trouwen met Jozef.



Ze droomde over al het geluk dat komen zou, toen er plotseling 

een stem klonk. Ze wist niet waar die stem vandaan kwam.  

Hij riep: 

 ‘Maria!’



Het was een engel.

‘Ik breng geweldig nieuws van God,’ zei hij.  

‘Je krijgt een kind!’

‘Een kind? Maar hoe kan dat?’ vroeg Maria.  

‘Ik ben nog niet eens getrouwd!’



‘Jouw kind zal heel bijzonder zijn. Hij is Gods eigen Zoon. Hij 

komt uit de hemel om op aarde te leven. Hij zal bijzonder zijn 

voor jou, voor je familie en voor alle mensen op aarde.’

Maria dacht even na. ‘Als God dit 

wil, wil ik het ook,’ zei ze.



Jozef  had gehoord over het kind van  

Maria. Hij maakte zich een beetje  

zorgen en was in de war.



Maar op een nacht had hij een droom. 

Een engel zei tegen hem: 

‘Wees niet bang, Jozef. Zorg voor Maria,  

want haar kind is heel bijzonder. Hij is  

de Zoon van God. Als hij geboren is,  

moet je hem de naam Jezus geven.  

Dat betekent: “God redt”.’



Alle mensen moesten naar de stad waar hun familie vandaan 

kwam. Ze moesten geteld worden. De familie van Jozef  kwam  

uit Betlehem. Maria en Jozef  pakten hun spullen en gingen  

naar het zuiden.

Er waren veel mensen op reis en toen ze eindelijk aankwamen 



waren alle kamers 

   in alle herbergen 

     he-le-maal 

       vol. 


