
 

Het kerstverhaal om thuis te vertellen en te spelen 
 
De engel vertelt… 
Keizer Augustus was de belangrijkste man van het Romeinse Rijk. Hij wilde 
weten over hoeveel mensen hij de baas kon spelen, want dat deed hij 
graag. Maar niemand vond dat leuk. In alle steden en dorpen riepen 
herauten de boodschap van de keizer om: “Iedereen moet naar de stad 
waar zijn familie vandaan komt. Daar word je dan geteld.” 
In het kleine stadje Nazareth woonden Jozef en Maria. Ook zij moesten op 
reis gaan. Het werd een verre reis, helemaal naar Betlehem, de plaats waar 
de familie van Jozef vandaan kwam. Maar er was een klein probleempje. 
Maria verwachtte een kindje, dat had een engel haar verteld. Weet je wie 
die engel was? Ik! En weet je wat ik zei? We kunnen het samen zeggen: 
Wees gegroet, Maria, 
vol van genade, 
de Heer is met u, 
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
 
Maria vertelt… 
Nadat de engel bij mij geweest was, verwachtte ik een kindje, Jezus. Die 
kon al gauw geboren worden. Maar met zo’n dikke buik is het moeilijk 
reizen. Daarom zou de reis over de heuvels vermoeiend zijn. Toch gingen 
we op weg. Het moest.  
Na een lange, lange reis kwamen we eindelijk in Betlehem aan. Het was 
een donkere avond en ik had het koud. Ik was vreselijk moe. Jozef ging naar 
een herberg om een bed voor de nacht te vragen. De herbergier zei dat ze 
helaas vol zaten. Jozef vroeg het nogmaals, maar er was nog niet eens een 
heel klein plekje over voor ons. Ook in de volgende herberg was er 
helemaal geen plaats meer. Alle herbergen in Betlehem waren vol. We 
konden er niet meer bij. Waar moesten we dan overnachten? Waar zou 
onze kleine Jezus dan geboren kunnen worden? Gelukkig kwam er een 
boer voorbij. Hij keek eens naar mijn dikke buik en naar mijn vermoeide 
gezicht. Hij zei heel praktisch: "Als er geen plek meer is bij de mensen in de 
herberg, kunnen jullie wel bij de dieren in een stal terecht.”  



 

 

 



 

Wil je grotere vingerpoppetjes? Ga naar de website en print ze op A4 uit. 
  



 

Jozef schrok. Kon hij mij dit aandoen? Zorgde hij zo wel goed genoeg voor 
mij? In een vuile en koude stal slapen? Bij de dieren? Bij een os en een 
ezel? Maar ik vond het beter dan buiten. Ik was er al lang blij mee. Ik wilde 
líggen.  
En Jozef deed zo zijn best. Van hooi en stro maakte hij een bed voor me. Hij 
dekte me toe met zijn mantel. Zo kreeg ik het weer warm. En samen baden 
we om Gods hulp. Weet je hoe we dat deden? Laten we het samen doen: 
Onze Vader,  
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
Die nacht werd Jezus geboren. Jozef maakte ook voor hem een bedje, in de 
voederbak. Ik wikkelde Jezus in doeken en legde hem erin. Het was een 
bijzonder kind. We baden weer tot God. Je weet wel hoe we dat deden. 
Toch? Bid maar mee. Onze Vader... En dank U voor ons kindje. 
 
Een herder vertelt… 
Als herders waakten we over onze schapen, buiten in het veld. Plotseling 
zagen wij een vreemd licht. We schrokken ervan! Er verscheen een engel 
die zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Vandaag is in Betlehem een 
bijzonder kind geboren. Zijn naam is Jezus, dat betekent God redt. Hij zal 
iedereen bevrijden van slechte keizers. Hij zal jullie koning worden en in 
zijn rijk telt iedereen van zichzelf al mee. Hij zal Christus worden genoemd 
en Zoon van God. Jullie zullen Hem vinden in een kribbe.”  
We gingen meteen op weg naar deze Jezus. We kwamen in die stal aan. 
We feliciteerden de trotse ouders en knielden neer om het kind te eren. 
Jezus Christus, redder en koning. En we dankten God. Hoe? Met het oude 
gebed dat Jezus toen hij groot was zelf aan iedereen leerde: Onze Vader... 


