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Ha jongens en meisjes van de KinderBijbelClub. 

Wat jammer hè, dat we niet bij elkaar kunnen komen om het 
Kerstfeest te vieren zoals vorige jaren. Wat was het altijd fijn om met 
elkaar en met sommige papa's en mama's te luisteren naar het 
kerstverhaal, om met elkaar te zingen. Daarna de high tea met veel 
verschillende lekkere hapjes.... We moeten wachten tot het weer 
mag. 

Omdat het Kerstfeest héél bijzonder is, hebben we dit boekje voor 
jou gemaakt. 

Misschien kun je het verhaal van Yousef zelf lezen, anders mag je 
vragen of iemand het wil voorlezen. 

Er staat ook een puzzel en een kleurplaat in. Als je de oplossing van 
de puzzel weet en je kleurplaat klaar is mag je die insturen en kun je 
een prijsje winnen. Stuur een foto/oplossing in naar de: 
verborgenschat@gergemnunspeet.nl of naar 06-22022213. 

We hopen dat de corona regels snel weer ruimer worden zodat we 
weer bij elkaar mogen komen in het nieuwe jaar. Een clubmiddag 
met jullie.. daar kijken we naar uit! Zodra we weten dat het weer 
mag, krijgen jullie een uitnodiging en plakken we een papier op het 
raam van het WOC gebouw! We hopen dat jullie en je familie gezond 
mogen blijven. 

We wensen jullie allemaal gezegende kerstdagen en een voorspoedig 
2021! Weet dat we jullie niet vergeten, we bidden of jullie de 
Verlosser mogen leren kennen in je hart. 

Hartelijke groetjes van alle juffen en meesters!  

mailto:verborgenschat@gergemnunspeet.nl
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*Abba betekent vader in het Hebreeuws 

Wachten op de Verlosser 
 
Wachten – weet je wat dat is? 
Ja! zeg je.  

 Ik wacht elke dag tot mijn vriendinnetje eindelijk zin heeft om 
buiten te spelen. 

 Ik kan bijna niet meer wachten tot ik jarig ben. 
 We moesten lang wachten voor we papa weer zagen, toen hij al 

naar Nederland gegaan was. 
 En nu wachten we op Nederlandse ID-kaarten. Dan zijn we echte 

Nederlanders! 
 Mama moest bij de dokter wachten in de wachtkamer. 
 En oma wachtte lang op de uitslag van een onderzoek. 

 
Dit verhaal gaat ook over wachten, lees/luister maar: 
 
Yoesef zit bij het vuur.  
De nacht is donker.  
Naast hem zitten de herders van Bethlehem.  
Ze houden met elkaar de wacht over de schapen.  
Yoesef vindt het stoer dat hij mee mocht van abba*.  
Hij kan bijna niet wachten tot hij groot genoeg is om een echte herder te 
zijn! 
 
Yoesef staart in de het vuur.  
Hij hoort de mannen naast hem praten.  
Ze hebben het over keizer Augustus.  
Hij is de baas van hun land.  
Een poosje geleden heeft hij gezegd dat alle mensen 
op reis moesten gaan.  
Op reis naar de stad waarin hun opa geboren is.  
Sjonge, het is me toch druk in Bethlehem!  
‘Waarom komen al die mensen hier?’ vroeg Yoesefs zusje.  
‘Ze zijn familie van koning David’, antwoordde mama.  
En abba vertelde dat de grote koning David óók herder was.  
Hij had een slinger en doodde zelfs een leeuw en een beer. 
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Yoesef kent die verhalen al lang!  
Maar hij vindt ze elke keer weer mooi.  
En dan droomt hij er ’s nachts van.  
Hij wil ook zo moedig als koning David worden.  
Dan kan hij alle Romeinen wegjagen uit hun land.  
‘De Verlosser zál komen’, hoort Yoesef abba zeggen.  
De andere mannen mompelen en knikken.  
‘Het wachten duurt al wel héél lang’, zucht Zedekia.  
Hij is de oudste herder.  
Hoe oud hij precies is, weet Yoesef niet.  
Zijn haar is wit en hij heeft een stok nodig als hij ver moet lopen.  
Abba staat op om wat hout op het vuur te gooien.  
Hij port het een beetje op en kijkt naar de schapen.  
 
Hè, wat is dat? 
Een licht, zo fel, zo groot! 
Komt dat van het vuurt dat abba opgepord heeft? 
Nee, dat kan niet… 
Yoesef slaat zijn handen voor zijn gezicht. 
‘Een engel’, fluistert abba. 
Een engel is een boodschapper van de grote God uit de hemel. 
Wat doet hij hier, zo middenin de nacht? 
Wat doet hij hier bij hen, de herders van Bethlehem? 
Yoesefs tanden klapperen van angst op elkaar. 
Niemand zegt iets. 
Dan begint de engel te praten. 
‘Vreest niet’, zegt hij. ‘Wees niet bang.  
Ik wil u iets heel moois vertellen. 
Heden is de Zaligmaker geboren.    
De Verlosser, de Messias, Christus de Heere.’ 
  
Yoesef haalt zijn handen van zijn ogen. 
Hij kijkt naar de engel. 
Abba praatte toch zo-even over ‘de Verlosser’?  
En Zedekia zei dat ze al heel lang op Hem wachten… 

De engel praat verder.  
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Hij vertelt waar ze de Verlosser kunnen vinden. 
‘In de stad van koning David.’ 
Hé, dat is Bethlehem, hun stad!  
Yoesef wil opspringen, dansen, juichen. 
Hij voelt dat er iets heel moois gebeurd is. 
Maar de engel vertelt nog iets.  
‘U zult Hem vinden in de kribbe’, zegt hij. 
‘En in doeken gewonden.’ 
Die doeken, dat is niet zo bijzonder. 
Toen Yoesefs zusje geboren werd, wikkelde mama haar ook in 
doeken. 
Maar de kribbe, dat is wél bijzonder. 
Want dat betekent dat dit Kindje niet in een gewoon huis is… 
 
‘Zullen we er naartoe gaan, abba?’ wil Yoesef vragen. 
Maar dan gaat nog een keer de hemel open. 
En heel veel engelen prijzen God. 
‘Ere zij God in de hoogste hemelen!’ zeggen ze. 
‘En vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ 
Het klinkt zo ontzettend mooi, dat Yoesef moet huilen. 
Zo kunnen alleen engelen zingen, denkt hij. 
Boodschappers van God, die weten hoe het in de hemel is! 
 
Het wordt weer donker. 
Yoesef veegt zijn tranen weg. 
Het vuur brandt nog, de schapen zijn er nog. 
Heeft hij gedroomd? 
‘Laten we naar Bethlehem gaan’, zeggen abba en Zedekia tegelijk. 
En dan zeggen alle andere herders hetzelfde. 
‘Laten we naar Bethlehem gaan. 
Laten we gaan zien wat God ons verteld heeft.’ 
Ze wachten geen minuut meer! 
De schapen blijven achter bij het vuur. 
‘Daar zal God voor zorgen’, zegt abba.  
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Kribbe 

 
Yoesefs hart klopt van verwachting. 
Zou het wáár zijn wat de engel gezegd heeft? 
Ach, natúúrlijk is het waar! 
God kan niet liegen! 
En Zijn boodschappers, de engelen ook niet! 
Ze lopen snel door. 
Ze weten precies de weg. 
En dan staan ze bij de kribbe.  
Yoesef ziet het Kindje.  
Het is precies zoals de engel gezegd heeft. 
Naast de kribbe zitten een vrouw en een man. 
Het zijn Maria en Jozef. 
Maria is de moeder van het Kindje. 
En de Vader… dat is God Zelf.  
Alleen zó kan dit Kind de Verlosser, de Messias zijn! 
 
‘Ons wachten is voorbij’, zegt Zedekia. 
‘Kom, dan gaan we het aan iedereen in Bethlehem vertellen.’ 
En dat doen ze. 
 
Wil je meer lezen over de herders en het Kind Jezus? 
Ga dan naar: https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/2.html 
 
 

Woordzoeker – de herders 

Zoek de onderstreepte woorden uit het verhaal op in de 
woordzoeker, en streep ze door. 
De woorden staan van links naar rechts, en van boven naar onder, en 
van achter naar voren. 
 
 
 
 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/2.html
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Maria en Jozef maken een lange reis. 
Ze gaan van Nazaret naar Betlehem in Judea. 
Bij de os en de ezel in de stal, vinden ze een plekje om te slapen. 
In die nacht wordt Jezus geboren. 
De herders in het veld zorgen voor hun kudde schapen. 
Opeens zien ze een groot licht. 
Een engel zegt: Wees niet bang, de Redder is geboren. 
Hij is de Messias, de zoon van God. 
De engelen zingen dat dit Kind vrede op de wereld brengt. 
Het is een grote zegen van God, dat Jezus op de aarde komt. 
De herders gaan meteen naar de stal. 
Ligt er in de voerbak hooi voor het schaap? 
Nee, daar ligt Jezus. Hij is gewikkeld in doeken. 
De herders knielen voor Jezus neer en eren Hem. 
 
Welk woord in de woordzoeker staat niet in het verhaal? . . . . 
Schrijf de letters die overblijven op de stippellijn, en je leest een mooie 
naam van Jezus. (Jes.9:5 ) 

Oplossing: Jezus is ………………………………………. 



8 
 

 


