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VERHALEN OM TE LEZEN EN TE KLEUREN

Ook verkrijgbaar :

Dit leuke kleurboek bevat zevenentwintig verhalen uit het Nieuwe Testament 
die je samen met je kind kunt lezen of die je kind zelf kan lezen. Zoals 

de verhalen over de geboorte van Jezus, de zieke vriend en Zacheüs. De 
verhalen zijn Bijbelgetrouw, makkelijk te begrijpen en voorzien van een 

vrolijke, aansprekende kleurplaat die je kind na of tijdens het (voor)lezen kan 
inkleuren. Een mooie manier om creatief aan de slag te gaan met de Bijbel!
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Baby Jezus in de kribbe.

JEZUS WORDT GEBOREN
Maria en Jozef hadden een lange reis achter de rug, 
helemaal van Nazareth naar Bethlehem. Maar nu 
waren ze er eindelijk. Alleen was er nergens plaats. 
Waar ze ook aanklopten, alles zat vol. En Maria kreeg 
nog wel bijna een baby!

Net toen Maria en Jozef wilden stoppen met 
zoeken, was er iemand die hen wilde helpen: de 
eigenaar van een herberg. Hij zei dat ze wel in zijn 
stal mochten slapen. Dat was niet de plek waar ze 
op hadden gehoopt, maar ze waren toch heel blij 
en gingen snel naar de stal.

Ze waren nog maar kort in de stal toen Maria 
voelde dat de baby eraan kwam en al snel daarna 
was de baby er. Het was een jongetje en ze noemde 
Hem ‘Jezus’. Maria sloeg een lekker warme deken om 
Jezus heen en legde Hem in de kribbe die er stond.

(Lukas 2:1-7)
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De drie wijze mannen brengen geschenken.

CADEAUS VOOR  
DE KONING

Toen Jezus was geboren, zagen drie wijze mannen 
een bijzondere ster. Ze wisten dat de ster betekende 
dat er ergens een nieuwe koning was geboren, 
daarom besloten ze de ster te volgen, zodat ze de 
nieuwe koning konden zien.

Nadat ze dagenlang hadden gereisd en een paar 
mensen naar de weg hadden gevraagd, kwamen ze 
ten slotte uit bij een eenvoudige stal. Dit moet de 
verkeerde plek zijn, dachten ze. Hier kan geen koning 
geboren zijn. Toch stapten ze van hun kamelen om 
voor de zekerheid een kijkje te nemen. En toen 
zagen ze… een baby!

Snel gingen ze de stal naar binnen, want ze 
wisten dat deze baby de nieuwe Koning was. Ze 
knielden voor de kribbe met baby Jezus neer om 
de pasgeboren Koning te aanbidden. Ook gaven ze 
Maria en Jozef bijzondere cadeaus voor baby Jezus: 
goud, wierook en mirre. Echte cadeaus voor een 
koning!

(Mattheüs 2:1-12)
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Simeon en Anna ontmoeten baby Jezus in de tempel.

BABY JEZUS IN  
DE TEMPEL

Een paar weken later gingen Jozef en Maria met 
baby Jezus op weg naar de tempel om Hem daar 
aan God voor te stellen. Toen ze er waren, zagen 
ze twee oude mensen: Simeon en Anna. Allebei 
hielden ze veel van God en ze wisten dat er op een 
dag een bijzonder kindje geboren zou worden. Ze 
hadden alleen geen idee wanneer precies. Daarom 
wachtten ze geduldig en baden elke dag tot God.

Zodra ze baby Jezus zagen, wisten ze diep in hun 
hart dat dit het kindje was waar ze op wachtten. 
Simeon en Anna gingen naar Jozef en Maria toe 
en de oude Simeon nam baby Jezus in zijn armen. 
Hij begon te zingen en loofde God. Ook zegende 
hij Jozef, Maria en baby Jezus. Daarna kwam Anna 
dichterbij en zij loofde God ook. Zo blij waren Simeon 
en Anna dat ze baby Jezus hadden gezien.

Daarna gingen Jozef en Maria met baby Jezus 
terug naar Nazareth.

(Lukas 2:22-39)
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Jezus in het huis van Zijn Vader.

JEZUS IS ZOEK
Toen Jezus twaalf jaar oud was, ging hij met Jozef en 
Maria op reis naar de tempel van God in Jeruzalem 
om daar het Pesachfeest te vieren. Ze waren niet de 
enigen; de stad was vol mensen die gekomen waren 
om feest te vieren en God te aanbidden.

Een paar dagen later, toen het feest was  
afgelopen, keerden alle mensen weer terug naar 
huis. Jozef en Maria liepen met een groep mee terug 
en ze dachten dat Jezus bij de andere kinderen was. 
Maar zodra ze aankwamen op de plaats waar ze 
zouden slapen, bleek Jezus nergens te vinden te 
zijn. Hij was weg!

Meteen keerden ze terug naar Jeruzalem en 
ze zochten overal, tot ze Hem drie dagen later 
uiteindelijk in de tempel vonden.

‘Waar was je nu, Jezus? We waren zo bezorgd!’ 
zeiden Jozef en Maria.

‘Ik was al die tijd hier in de tempel,’ antwoordde 
Jezus. ‘In het huis van Mijn Vader!’

(Lukas 2:41-52)
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