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God maakt een mooie wereld
G E N E S I S  1  –  2 ;  3 : 2 0

Heel lang geleden – voordat ook maar iemand het zich kan herinneren – schiep 
God de hemel en de aarde. De aarde was nog leeg en donker.

Toen maakte God het licht. Hij zei: ‘Laat er licht zijn.’ Toen was er licht. God 
was er blij mee. Hij noemde het licht ‘dag’. En Hij noemde de duisternis ‘nacht’. 
Dit deed God op de eerste dag van de schepping.

Toen maakte God de ruimte boven de aarde. Die noemde Hij ‘lucht’. Dat deed 
God op de tweede scheppingsdag.

Daarna zei God dat het water dat op de aarde was bij elkaar moest komen, 
zodat er oceanen en meren ontstonden en er droog land tevoorschijn kwam. God 
liet gras groeien en struiken en bomen. Dit gebeurde allemaal op de derde dag van 
de schepping.

Op de vierde dag liet God de zon overdag schijnen en de maan en de sterren 
’s nachts.

Op de vijfde dag maakte God de grote zeedieren en de kleine vissen. En Hij 
maakte vogels, zoals eenden en ganzen, om boven het water te vliegen en erin te 
zwemmen. Hij maakte andere vogels, zoals adelaars, roodborstjes, duiven en winter-
koninkjes om boven het land te vliegen en in de bossen en de weilanden te leven.

Op de zesde dag van de schepping maakte God de dieren die op de aarde 
lopen. Hij maakte olifanten, leeuwen, tijgers en beren. Hij maakte ook konijnen, 
paarden, koeien en schapen. En Hij maakte kleine insecten, zoals mieren en bijen.

Toen maakte God iets heel speciaals. Hij nam wat stof van de grond en vormde 
daarvan het lichaam van een mens. God blies de levensadem in zijn neus, en zo 
werd de mens levend. God noemde de mens Adam.

De Heere God maakte de hof van Eden, een mooie tuin. Daar mocht Adam 
wonen. God plantte er bomen vol met heerlijke vruchten. En God zei tegen Adam 
dat hij van alle vruchten mocht eten, behalve van de vruchten van één boom. Dat 
was de boom van de kennis van goed en kwaad. Als Adam God zou gehoorzamen, 
zou hij voor altijd blijven leven. Maar als hij ook maar één hapje van de vruchten 
van die boom zou nemen, zou hij zeker sterven.
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Adam en Eva woonden in de mooie tuin 
die God had gemaakt.
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De allerverdrietigste dag
G E N E S I S  3 ;  R O M E I N E N  5 : 1 2 - 1 6

De satan is een boze geest. Hij wil mensen verkeerde dingen laten doen. Hij 
kwam bij Eva in de hof van Eden. Hij kwam in de gedaante van een slang.

De satan vroeg aan Eva: ‘Heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom 
uit de hof mag eten?’

‘We mogen overal van eten, behalve van één boom,’ zei ze. ‘We mogen niet 
eten van de vruchten van de boom die midden in de hof staat. God zei dat we 
zullen sterven als we dat toch doen.’

‘Dat is niet waar!’ zei 
de satan tegen haar. ‘Er zal 
helemaal niets met je gebeuren! 
Het is juist goed voor je; je zult 
er verstandig van worden.’

Eva had weg moeten  
gaan; ze had niet naar de satan 
moeten luisteren. Maar in 
plaats daarvan keek ze naar de 
boom. De vruchten zagen er zo 
mooi uit! En daarom nam ze 
een hap van de vrucht. Ze gaf 
wat aan Adam en hij at er ook 
van. Toen werden ze bang voor 
God en ze probeerden zich te 
verstoppen.

God werd boos. Hij zei 
tegen de slang: ‘Je zult je hele 
leven op je buik kruipen!’

God zei tegen de vrouw: ‘Je 
zult pijn hebben als je kinderen 
geboren worden.’

Adam was alleen, omdat hij de enige mens op de hele aarde was. Daarom 
besloot God om nog iemand te maken. Iemand die bij Adam kon zijn en die hem 
zou helpen. God liet Adam slapen.

Toen nam God een rib van Adam en maakte daar een vrouw van. Toen God 
de vrouw bij Adam bracht, werd ze zijn vrouw. En Adam noemde haar Eva.

God keek naar alles wat Hij in zes dagen had gemaakt en Hij was er heel blij 
mee.

Op de zevende dag rustte God. Het was een dag, anders dan alle andere dagen 
– een dag die God apart zette om te rusten.

•  Kijk eens naar het plaatje op bladzijde 16 en noem wat dingen  

die God heeft gemaakt.

• Hoe heeft God Adam gemaakt?

• God zei wat Adam mocht eten. Wat was dat?

• Wat moest hij doen, zodat hij altijd zou blijven leven? 

• Hoe maakte God Eva?

1 91 8 

Adam en Eva waren bang voor God 
en probeerden zich te verstoppen.
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De eerste familieruzie
G E N E S I S  4 : 1 - 1 6

Nadat God Adam en Eva uit de hof van Eden had gestuurd, gaf Hij hun twee 
zonen. Kaïn werd boer, hij verbouwde koren. Abel was een herder met een 

kudde schapen. Allebei de broers 
zondigden: ze deden verkeerde 
dingen. Maar het verschil was dat 
Abel spijt had van zijn zonden. Op 
een dag offerde Abel zijn beste lam 
aan God. Hij legde het lam op een 
altaar dat hij van stenen had gemaakt. 
Door God zijn beste lam te geven, 
liet Abel zien dat hij God liefhad. We 
noemen dat een offer.

God was blij met het offer van 
Abel.

Op een dag zou God Zijn Zoon, 
Jezus, naar de aarde sturen om een 
heel bijzonder offer te worden. Hij 
zou in onze plaats sterven, zodat wij 
de straf voor de zonden niet hoeven 
te dragen. En daarna zou Hij weer 
levend worden.

Kaïn, de broer van Abel, maakte 
God niet blij. Hij had niet echt spijt 
van zijn zonden. Hij bracht een offer 
van het koren van zijn land, in plaats 
van een lammetje.

Toen Kaïn merkte dat God het 
offer van Abel wel aannam en dat 
van hem niet, werd hij boos op God. 

En God zei tegen Adam: ‘Je zult hard moeten werken voor je eten. En op een 
dag zul je sterven. Je lichaam zal weer stof worden.’

Maar God hield nog steeds van Adam en Eva. Daarom maakte Hij kleren voor 
hen, voordat Hij hen uit de mooie tuin stuurde. Hij beloofde hun ook dat Hij een 
Redder zou sturen. Die Redder was de Zoon van God, de Heere Jezus, Die jaren 
later kwam om voor de zonden van de mensen te sterven. (Misschien weet je al 
wel dat de Heere Jezus weer levend werd nadat Hij was gestorven, en dat Hij nu bij 
God in de hemel is.)

Wij doen allemaal verkeerde dingen. We doen zonden, net als Adam en Eva. 
Maar God wil onze zonden vergeven als we het aan Hem vragen, omdat Jezus 
stierf om onze zonden weg te doen.

• Gehoorzaamden Adam en Eva God of de satan?

• Hoe strafte God Adam en Eva?

•  God was boos, maar toch hield Hij veel van Adam en Eva. 

Hoe liet Hij dat zien? 

•  Wat kunnen we aan God vragen, als we verkeerde dingen hebben 

gedaan?

2 12 0 

Kaïn reageerde zijn woede af op Abel.
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Een heel  
lang leven

G E N E S I S  5

De vader en moeder van Kaïn en Abel, 
Adam en Eva, leefden nog heel lang 

na de ruzie tussen hun twee zonen. Adam 
stierf toen hij negenhonderddertig jaar 
oud was. Zijn lichaam werd weer stof, 
zoals God had gezegd toen Adam en Eva 
hadden gezondigd in de hof van Eden.

Voordat ze stierven, kregen Adam en Eva 
nog veel kinderen. Die kinderen groeiden op en kregen ook kinderen. En ook die 
kinderen groeiden op en kregen weer kinderen. En zo kwamen er heel veel mensen 
op de aarde.

Een van die mensen was Henoch. Hij wandelde met God. Dat betekent, dat 
hij God liefhad en steeds aan God dacht. Het leek wel of hij met God wandelde 
alsof ze vrienden waren. Henoch luisterde naar wat God zei en probeerde altijd 
God blij te maken en Hem te gehoorzamen. Toen Henoch driehonderdvijfenzestig 
jaar was, deed God iets geweldigs voor hem. God nam Henoch zó op in de hemel. 
Hij hoefde niet te sterven, zoals alle andere mensen. God nam Henoch gewoon 
weg om voor altijd bij Hem te zijn.

Henoch had een zoon, Methusalach, die negenhonderdnegenenzestig jaar oud 
werd. Methusalach is de oudste mens die ooit heeft geleefd.

• Wat gebeurde er voor bijzonders met Henoch?

• Wie was de oudste mens die ooit heeft geleefd?

• Hoe oud was hij toen hij stierf?

Maar God zei dat als Kaïn Hem op de goede manier een offer zou brengen, Hij 
ook zijn offer zou aannemen.

Kaïn was boos op God en reageerde zijn woede af op Abel. Op een dag, toen 
ze samen in het veld waren, doodde hij Abel.

God vroeg aan Kaïn: ‘Waar is je broer Abel?’
‘Dat weet ik niet,’ zei Kaïn. ‘Moet ik soms op mijn broer passen?’
Maar God had gezien wat Kaïn gedaan had. Daarom zei God dat Kaïn altijd 

zou zwerven over de aarde, op zoek naar goede, vruchtbare grond. Kaïn was bang 
dat mensen hem kwaad zouden doen. Maar God zei dat Hij dat niet zou laten 
gebeuren. 

• Wat voor offer bracht Abel aan God?

• Wat offerde Kaïn aan God?

• Wat doet Kaïn voor vreselijks op het plaatje op bladzijde 21?

• En wat zei God dat er met Kaïn zou gebeuren? 

• En wat zou niet gebeuren?

2 32 2 

Methusalach leefde het langst  
van alle mensen.
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Noach is veilig in de ark
G E N E S I S  6 : 1  –  9 : 1 7

Er gingen jaren voorbij en de mensen op aarde werden steeds slechter. Ze deden 
niet eens meer hun best om God te gehoorzamen. Daarom zei God dat Hij een 

watervloed zou sturen om alles wat leefde te laten verdrinken.
Maar er was één man die 

van God hield, Noach heette 
hij. Hij deed wel wat God 
fijn vond. God hield ook van 
Noach. Hij vertelde Noach 
over de watervloed, zodat hij 
zich erop kon voorbereiden.

God zei tegen Noach: 
‘Ik wil dat je een heel grote 
boot, een ark, bouwt.’ God 
zei dat de ark zo hoog moest 
worden als een huis met drie 
verdiepingen en met veel 
grote kamers. Noach moest 
ook een raam in de ark 
maken en aan de zijkant een 
grote deur.

Het duurde wel meer 
dan honderd jaar om de ark 
te maken. Maar zoals je 
weet, leefden de mensen in 
die tijd veel langer.

Toen de ark klaar was, 
zei God tegen Noach dat hij 
zijn vrouw, zijn drie zonen 
en hun vrouwen in de ark 

moest brengen. God zei ook dat hij van alle soorten dieren, vogels en insecten een 
mannetje en een vrouwtje in de ark moest laten komen. Nog één week en dan zou 
God het veertig dagen en veertig nachten laten regenen op de aarde. Er zou een 
watervloed komen en iedereen die niet in de ark was, zou verdrinken.

Toen ze allemaal veilig binnen waren, deed God de deur dicht.
Zeven dagen later begon het te regenen. Het stortregende veertig dagen en 

veertig nachten, precies zoals God had gezegd. Het water van de beken, rivieren 
en de grote oceanen begon te stijgen en stroomde over het land. Het water kwam 
hoger en hoger en de ark dreef op het water.

En al die mensen die God niet wilden gehoorzamen? Het was nu te laat voor 
hen om nog in de ark te kunnen gaan. 

God zorgde voor Noach en voor iedereen die bij hem was. Eindelijk hield de 
regen op en begon het water weer te zakken.

Nadat Noach honderdvijftig dagen in de ark was geweest – bijna een half jaar –  
bleef de ark vastzitten op de berg Ararat. Twee en een halve maand later was het 
water nog verder gezakt.

Eindelijk was de aarde droog. God zei tegen Noach en zijn familie dat ze uit de 
ark mochten gaan. Ook alle dieren, insecten en vogels mochten uit de ark.

Toen bouwde Noach een altaar. Hij offerde dieren en vogels aan de Heere God 
om Hem te bedanken dat hij en zijn familie gered waren van de watervloed.

God beloofde dat Hij nooit meer een vloed zou sturen om alles wat leeft te 
laten verdrinken. Als bewijs gaf Hij Noach een teken: een prachtige regenboog 
in de lucht. Elke keer als Noach de regenboog zag, zou hij eraan denken dat God 
nooit meer zo’n watervloed zou sturen. Als wij de regenboog zien, kunnen we ook 
denken aan wat God beloofd heeft.

• Waarom stuurde God de watervloed?

• Welke mensen bracht Noach in de ark?

• Wat bracht hij nog meer in de ark?

• Hoelang regende het?

• Waar kun je aan denken als je de regenboog ziet? 

2 52 4 

God zorgde voor Noach en zijn familie, 
en voor alle dieren. 
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Een grote toren
G E N E S I S  1 0  –  1 1

Na de watervloed gaf God kinderen aan de zonen van Noach en hun vrouwen. 
De kleinkinderen van Noach groeiden op en kregen ook weer kinderen. En  

zo werd de aarde weer vol met mensen.
Maar deze mensen leefden net als de mensen vóór de watervloed. Ze bleven 

allerlei zondige dingen doen en ze hadden God niet lief.
In die tijd was er maar één taal. Iedereen kon elkaar verstaan. Op een dag 

zeiden de mensen tegen elkaar: ‘Laten we een toren maken die zo hoog is als de 
hemel!’ De mensen waren heel trots op zichzelf en wilden laten zien hoe knap ze 
waren. Maar het is niet goed om trots te zijn.

De Heere God kwam van de hemel neer en besloot de bouw van de toren 
te stoppen. Hij liet de mensen verschillende talen spreken! Als een man om een 
hamer vroeg aan zijn buurman, kon die hem niet verstaan. Daardoor werden ze 
boos op elkaar en al snel stopten ze met bouwen en gingen naar huis.

Toen de mensen elkaar niet meer konden verstaan, raakten ze in verwarring. 
Het woord Babel betekent ‘verwarring’. De toren werd daarom ‘de toren van Babel’ 
genoemd. De toren is nooit afgebouwd. 

Mensen die dezelfde taal spraken, zochten elkaar op en trokken weg om 
ergens anders te gaan wonen. Daarom worden er nu verschillende talen gesproken 
op de aarde. We hebben nu duizenden talen, zoals Engels, Spaans, Frans, Duits, 
Afrikaans, Russisch, Arabisch en Nederlands.

• Waarom wilden de mensen een toren bouwen?

• Wat deed God toen?

• Waarom heette de toren ‘de toren van Babel’?

• Welke taal spreek jij? Kun je een paar andere talen noemen?

2 6 

‘Laten we een toren maken die zo hoog is als de hemel!’

2 7
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Drie keer een bezoek  
van een engel

M A T T H E Ü S  1 ;  M A R K U S  1 : 1 - 3 ;  L U K A S  1

De tijd was aangebroken dat de Redder naar de aarde zou komen. Iedereen 
had Hem nodig, omdat niemand leefde zoals God het wilde. Niemand ge-

hoorzaamde Hem. Alle mensen waren zondaars, net als Adam en Eva. Toen 
Adam en Eva hadden gezondigd in de hof van Eden, had God hun beloofd dat  
er op een dag een Verlosser zou komen Die hun zonden weg zou nemen.

Ook de profeten hadden vaak aan het volk van God verteld dat deze Verlosser 
zou komen. Maar de profeten hadden gezegd dat er eerst iemand anders zou 
komen. Hij zou de mensen gaan vertellen dat ze zich klaar moesten maken voor de 
Verlosser door zich te bekeren en te gaan leven zoals God het wilde. Het Nieuwe 
Testament begint met het verhaal van de ouders van deze man.

Een engel komt bij Zacharias op bezoek

Toen Herodes koning was, was er een oude priester die Zacharias heette. Hij 
werkte in de tempel en hielp de mensen om God te dienen. Hij en zijn vrouw 
Elizabet waren gehoorzaam aan de geboden van God, maar God had hun nooit 
een kindje gegeven.

Op een dag was het de beurt van Zacharias om op het uur van het gebed de 
tempel binnen te gaan en een offer te brengen op het gouden altaar. Opeens zag  
hij een engel bij het altaar staan! Zacharias werd erg bang.

Maar de engel zei: ‘Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om je te 
vertellen dat God jou en Elizabet een zoon zal geven. Je moet hem Johannes 
noemen. Al vóór zijn geboorte zal de Heilige Geest in hem zijn. Hij zal de 
Israëlieten vertellen over de Verlosser Die zal komen, en hij zal veel mensen 
ervan overtuigen dat zij zich moeten bekeren van hun zonden en God moeten 
gehoorzamen.’

‘Hoe kan ik zeker weten dat dit zal gebeuren?’ vroeg Zacharias aan de engel.

De engel zei: ‘Je zult een baby krijgen, een jongetje, 
en je moet Hem Jezus noemen.’

1 7 31 7 2 
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Johannes de Doper wordt geboren
L U K A S  1 : 3 9 - 8 0

Nadat de engel aan Maria had verteld dat ze een baby zou krijgen, ging Maria 
op bezoek bij haar nicht Elizabet. Ook al was Elizabet al een oudere vrouw, 

toch zou ook zij een baby krijgen, zoals de engel aan haar man, Zacharias, had 
verteld. De baby in de buik van Elizabet sprong op van blijdschap toen Maria 
binnenkwam, omdat hij wist dat de baby in de buik van Maria heel bijzonder was.

Maria bleef ongeveer drie 
maanden bij Elizabet. Toen 
ging ze terug naar haar 
huis in Nazareth. 

Niet lang nadat 
Maria naar huis was 
gegaan, gaf God 
aan Zacharias en 
Elizabet de zoon die 
Hij hun beloofd had. 

Toen de baby 
acht dagen oud 
was, kwamen hun 
familieleden en 
vrienden om de 
jongen een naam te 
geven. De mensen 
wilden de baby 
Zacharias noemen, 
omdat zijn vader zo 
heette. Maar zijn 
moeder zei: ‘Nee, 
we noemen hem 
Johannes.’

‘Ik ben Gabriël,’ antwoordde de engel. ‘Ik ben altijd dicht bij God en doe alles 
wat Hij mij zegt. God heeft mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. En 
omdat je mij niet geloofde, zul je niet kunnen spreken totdat alles wat ik je verteld 
heb, is gebeurd.’

Een engel komt bij Maria op bezoek

De vrouw van Zacharias, Elizabet, had een nichtje dat Maria heette. Zes maanden 
nadat de engel met Zacharias had gesproken in de tempel, stuurde God Zijn engel 
naar Maria. Ze werd bang, want ze had nog nooit een engel gezien. Maar Gabriël 
zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria! God wil je zegenen. Je zult een baby krijgen, 
een jongetje, en je moet Hem Jezus noemen.’

Maria begreep niet hoe ze een baby kon krijgen, want ze was niet getrouwd 
en had nooit met een man geslapen. Maar de engel legde haar uit dat Jezus geen 
aardse vader zou hebben, maar dat Hij de Zoon van God zou zijn. Maria begreep 
het nog niet, maar ze zei: ‘Laat er met mij gebeuren zoals u hebt gezegd.’

Een engel komt bij Jozef op bezoek

Maria was verloofd met Jozef, een timmerman. Toen Jozef hoorde dat Maria een 
baby zou krijgen, was hij verdrietig omdat hij dacht dat een andere man de vader 
van de baby was. Hij was van plan om tegen Maria te zeggen dat hij niet met haar 
kon trouwen. Maar in een droom vertelde een engel hem dat God de Vader van de 
baby was en dat Zijn naam Jezus zou zijn. De engel zei dat hij niet bang hoefde te 
zijn om met Maria te trouwen. 

Jozef trouwde met Maria. Hij zorgde goed voor haar, terwijl ze wachtte tot 
haar baby werd geboren.

•  Wat zei de engel tegen Zacharias?

•  Wat gebeurde er met Zacharias toen hij de engel niet geloofde?

•  Wat zei Maria toen de engel tegen haar zei dat ze een baby zou krijgen?

•  Welke boodschap had de engel voor Jozef? 

Zacharias en Elizabet 
kregen de zoon die 

God hun beloofd had.

1 7 51 7 4 
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Jezus, de Zoon van God,  
wordt geboren

L U K A S  2 : 1 - 2 1

De Romeinen waren de baas in het land Israël. Iedereen moest dus doen wat de 
Romeinse keizer en zijn mannen zeiden. De keizer gaf het bevel dat iedereen 

in zijn rijk ingeschreven moest worden. Iedereen moest naar de stad gaan waar zijn 
familie vroeger gewoond had. Dan 
konden de Romeinse officieren hun 
namen opschrijven. 

Dus gingen Jozef en Maria 
naar Bethlehem, omdat Jozef uit de 
familie van koning David kwam, 
die honderden jaren eerder in Beth-
lehem had gewoond.

Toen Jozef en Maria in Beth- 
lehem aankwamen, was er nergens 
meer plaats voor hen om te over-
nachten. Daarom gingen ze naar 
een stal, een plek waar ezels en 
kamelen en andere dieren sliepen.

En in die stal werd Maria’s 
baby geboren. Het was een jongetje. 
Het was de baby van wie de engel 
Gabriël had gezegd dat ze Hem 
Jezus moesten noemen. Maria 
wikkelde de baby in doeken en  
legde hem in een kribbe. Dat was 
eigenlijk de voerbak voor de 
dieren, maar haar baby kon er 
goed in liggen.

‘Maar er is niemand in de familie die zo heet,’ zeiden ze tegen haar. Toen 
vroegen ze aan Zacharias hoe hij wilde dat de baby zou heten. Omdat hij de engel 
niet geloofd had, kon hij nog steeds niet praten. Daarom schreef hij op: ‘Zijn naam 
is Johannes.’ Iedereen in het huis was verbaasd, want niemand wist dat de engel in 
de tempel deze naam aan de baby had gegeven. Onmiddellijk kon Zacharias weer 
praten!

De kleine Johannes groeide op en de Heere zegende hem. Toen hij ouder was, 
ging hij in de woestijn wonen, ver van andere mensen vandaan. Hij bleef daar tot 
voor hem de tijd was gekomen om Gods volk te vertellen over de Heere Jezus. Dit 
kind dat God aan Zacharias en Elizabet had gegeven, was Johannes de Doper, de 
man die zou komen om de weg te bereiden voor de Heere Jezus, de Verlosser.

•  Bij wie ging Maria op bezoek?

•  Wat kon Zacharias weer, nadat hij opgeschreven had dat de naam  

van de baby Johannes was?

•  Welke taak gaf God aan Johannes de Doper toen hij volwassen  

was geworden?

Toen Maria en Jozef in de stal waren, 
werd Maria’s baby geboren.
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Simeon en Anna  
zien Jezus

L U K A S  2 : 2 2 - 3 8

Toen Jezus ongeveer zes of zeven weken oud 
was, namen Jozef en Maria Hem mee naar de 

tempel in Jeruzalem om Hem aan de Heere God 
op te dragen. Ze loofden God en brachten Hem een 
offer, precies zoals het in de wet geschreven stond.

Een oude man die Simeon heette, was die dag in de 
tempel. Simeon hield erg veel van God. Hij wachtte al jaren 
op de Verlosser Die God had beloofd. De Heilige Geest had 
Simeon beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de Verlosser 
gezien had. Daarom stuurde de Heilige Geest Simeon naar de  
tempel op de dag dat de ouders van Jezus Hem daar brachten. 

Toen Simeon Jozef en Maria met het Kind Jezus zag, nam hij de baby in zijn 
armen. Hij zei: ‘Nu is, Heere, Uw belofte uitgekomen. Ik heb de Verlosser gezien.  
Nu kan ik in vrede sterven.’

Er was in de tempel ook een heel oude vrouw die Anna heette. Ze was een 
profetes. God vertelde haar soms over dingen die nog zouden gaan gebeuren. Ze was 
al heel veel jaren elke dag in de tempel, zodat ze altijd, dag en nacht, God kon dienen.

Anna kwam ook bij hen staan en begon God te danken dat Hij haar Zijn Zoon 
had laten zien. En ze vertelde over Jezus aan iedereen in Jeruzalem die ook de 
Verlosser verwachtte.

•  Waar namen Jozef en Maria het kind Jezus mee naartoe in Jeruzalem?

•  Waarop had Simeon al vele jaren gewacht?

•  Waarom dankte Anna God?

Die nacht waren er herders in de velden buiten de stad. Ze pasten op hun 
schapen en beschermden ze tegen wilde dieren. Opeens was er een engel, en het 
stralende licht van God was om hen heen. De herders werden vreselijk bang. 

Maar de engel zei: ‘Wees maar niet bang, want ik heb goed nieuws voor jullie 
en voor de hele wereld! Jullie Redder is vannacht in Bethlehem geboren! Zijn 
naam is Christus de Heere. Jullie zullen Hem vinden in een kribbe, gewikkeld in 
doeken.’

Toen kwamen er opeens nog veel meer engelen. Zij loofden God en zeiden: 
‘Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde.’

Nadat de engelen weer naar de hemel waren gegaan, zeiden de herders tegen 
elkaar: ‘Laten we snel naar Bethlehem gaan en de baby 

zoeken.’ Ze gingen haastig op weg en vonden Maria 
en Jozef. En de baby lag in een kribbe, precies zoals 

de engel had gezegd. Daarna gingen de herders 
terug naar hun schapen en onderweg loofden 

ze God en dankten Hem voor wat de engelen 
hun hadden verteld en omdat ze het Kind 
hadden gezien. Hij was de Redder.

Toen de baby acht dagen oud was, 
gaven Maria en Jozef Hem de naam 
Jezus. Dat was de naam die ze Hem van 
de engel Gabriël moesten geven.

•  Waarom moesten Jozef en Maria 

naar Bethlehem gaan?

•  Vertel eens wat er voor bijzonders 

gebeurde in Bethlehem.

•  Wat is een stal en wat is een kribbe?

•  Hoe hoorden de herders dat de 

Redder was geboren?

De herders pasten in het veld op hun schapen.

Simeon bad: ‘Heere, 
Uw belofte is uitgekomen. 
Ik heb de Verlosser gezien.’
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midden in de nacht 
op en vertrok met 
Maria en het Kind 
naar Egypte. Daar 
bleven ze tot koning 
Herodes gestorven 
was. 

Toen kwam de 
engel weer in een 
droom bij Jozef 
en zei tegen hem: 
‘Ga terug naar het 
land Israël. De 
mensen die Jezus 
wilden doden, zijn 
gestorven.’

Jozef deed wat 
de engel zei.

•  Waarom kwamen de wijze mannen van ver naar Jeruzalem?

•  Waar was koning Herodes bang voor?

•  Wat deden de wijze mannen toen ze Jezus in Bethlehem zagen?

•  Waar moest Jozef met Maria en het Kind Jezus naartoe gaan?

73

Wijze mannen bezoeken  
de pasgeboren Koning

M A T T H E Ü S  2 

Het was al een tijdje geleden dat Jezus geboren was. Nu kwamen er uit het 
oosten een paar mannen naar Jeruzalem toe. Het waren heel wijze mannen 

die wisten hoe je de sterren moest bestuderen. ‘Waar is de pasgeboren Koning van 
de Joden?’ vroegen ze. ‘Wij hebben Zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’

Toen koning Herodes hoorde dat ze naar een nieuwe koning vroegen, werd 
hij bezorgd. Híj was de koning en hij wilde niet dat iemand anders koning zou 
worden. Hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden, mannen die veel gestudeerd 
hadden in de Bijbel, bij elkaar komen. Hij vroeg hun of er ergens in de Bijbel stond 
waar de nieuwe Koning geboren zou worden.

‘Ja,’ zeiden ze, ‘een van de profeten schreef dat Hij geboren zou worden in 
Bethlehem.’

Toen zei Herodes tegen de wijze mannen uit het oosten: ‘Ga naar Bethlehem 
en zoek daar naar het Kind. Als jullie Hem hebben gevonden, kom dan terug om 
het mij te vertellen, zodat ik Hem ook kan aanbidden.’

De wijze mannen gingen op weg naar Bethlehem. Toen ze onderweg de ster 
zagen die ze al eerder hadden gezien, werden ze erg blij. De ster ging voor hen uit 
en stopte boven een huis. Ze gingen naar binnen en zagen het Kind met Maria, 
Zijn moeder. Ze knielden voor Hem neer en aanbaden Hem. Ook gaven ze Hem 
geschenken – goud en wierook en mirre. 

Daarna gingen de wijze mannen terug naar hun eigen land. Maar ze gingen 
niet door Jeruzalem, omdat God hen in een droom had gewaarschuwd om niet 
aan koning Herodes te vertellen waar Jezus was. God wist dat Herodes Jezus niet 
echt wilde aanbidden. Nee, hij wilde het Kind juist doden, zodat Jezus nooit in zijn 
plaats koning zou worden.

Toen sprak een engel van de Heere tot Jozef in een droom. Hij zei tegen Jozef 
dat hij naar Egypte moest vluchten met Maria en het Kind Jezus. Jozef stond 

De wijze mannen gaven geschenken 
aan de pasgeboren Koning.
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om hen heen te vragen of iemand Jezus had gezien. Maar niemand wist waar Hij 
was. Toen werden Jozef en Maria erg ongerust.

Ze gingen terug naar Jeruzalem om Jezus te zoeken. Ze waren weer een hele 
dag onderweg en daarna duurde het nog een dag voordat ze Hem eindelijk vonden. 

Hij was in de tempel en praatte met de belangrijke leraars daar. Hij luisterde 
naar hen en stelde hun vragen. De mannen waren erg verbaasd dat Jezus zo veel 
wist. Hij was nog maar twaalf jaar oud en zij hadden al veel jaren gestudeerd.

Maria riep Jezus: ‘Kind! Waarom heb Je ons dit aangedaan? We hebben overal 
naar Je gezocht.’

Jezus was verbaasd. Hij vroeg: ‘Wisten jullie niet dat Ik hier zou zijn in de 
tempel, in het huis van Mijn Vader?’

Jozef en Maria begrepen niet wat Hij bedoelde. Maar toen Jezus ouder werd, 
herinnerde Zijn moeder zich wat Hij had gezegd en ze dacht er vaak over na. Later 
begreep ze het. Jezus was de Zoon van God en daarom noemde Hij natuurlijk de 
tempel het huis van Zijn Vader. En natuurlijk wilde Hij daar graag zijn.

Maar nu ging Jezus met Maria en Jozef mee terug naar Nazareth. Hij was 
altijd gehoorzaam aan Zijn ouders. Jezus groeide op en werd groot en wijs. God 
had Hem lief en de mensen hielden ook van Hem.

•  Hoe oud was de Heere Jezus toen Hij voor het eerst naar Jeruzalem  

ging om het Paasfeest te vieren?

•  Waar was Hij toen Maria en Jozef Hem niet konden vinden?

•  Waarom noemde Hij de tempel het huis van Zijn Vader?
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Jezus groeit op
L U K A S  2 : 3 9 - 5 2

Toen Jozef en Maria en 
Jezus weer in Israël 

waren, gingen ze in de 
stad Nazareth wonen. Hier 
groeide Jezus op.

Elk jaar gingen Jozef 
en Maria naar Jeruzalem 
voor het Paasfeest. Toen 
Jezus twaalf jaar oud was, 
ging Hij met hen mee. Veel 
andere gezinnen gingen 
ook naar Jeruzalem. Samen 
vierden ze het Paasfeest en 
dachten eraan dat God de 
huizen van de Israëlieten in 
Egypte voorbij was gegaan, 
en hen veilig had bewaard.

Toen het feest was 
afgelopen, gingen de 
mensen weer op weg 
naar huis. Jozef en Maria 
hadden wel gemerkt dat 
Jezus niet bij hen liep, 
maar ze maakten zich 
geen zorgen. Ze dachten 
dat Hij wel bij een van hun 
vrienden zou zijn.

Toen het avond werd, 
begonnen ze aan de mensen 

Jezus was in de tempel en praatte daar 
met de belangrijke leraars.
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Hij zei dat de beloofde Verlosser nu snel zou komen. De mensen moesten niet 
denken dat hun zonden vergeven zouden worden omdat ze afstammelingen van 
Abraham waren. Nee, ze moesten God gehoorzamen.

Veel van de mensen die naar Johannes kwamen luisteren, hadden berouw van 
hun zonden en wilden geen verkeerde dingen meer doen. Daarom lieten ze zich 
door Johannes dopen in de rivier.

Toen kwam Jezus naar Johannes toe. Hij vroeg aan Johannes of hij Hem ook 
wilde dopen, maar Johannes wilde dat niet doen. Hij zei: ‘Ik heb het nodig om 
door U gedoopt te worden. Waarom komt U bij mij?’ Hij wist dat Jezus geen 
zonden had die weggewassen moesten worden. Waarom wilde Hij dan gedoopt 
worden?

Maar Jezus zei tegen Johannes: ‘Ik wil dat je Me toch doopt, want we moeten 
precies doen wat God van ons vraagt.’ Daarom doopte Johannes de Heere Jezus.

Toen Jezus was gedoopt, ging de hemel boven Hem open. Iets dat leek op een 
duif daalde uit de hemel op Hem neer. Het was de Heilige Geest. Toen klonk 
Gods stem uit de hemel: ‘Dit is Mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem en ben erg 
blij met Hem.’

•  Waar woonde Johannes voordat hij ging prediken?

•  Wat vertelde Johannes aan de mensen die naar hem kwamen luisteren?

•  Waarom wilde Johannes de Heere Jezus eerst niet dopen?

•  Wat kwam er uit de hemel toen de Heere Jezus gedoopt was?

•  Wat zei God over de Heere Jezus?
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De Heere Jezus wordt gedoopt
M A T T H E Ü S  3 ;  M A R K U S  1 : 4 - 1 5

A ls de Heere Jezus dertig jaar oud is, weten 
nog maar heel weinig mensen dat Hij de 

Zoon van God is, want Johannes de Doper 
was nog niet begonnen om de mensen 

over Hem te vertellen.
Johannes de Doper woonde 

eenzaam in de woestijn. Zijn 
kleren waren gemaakt van 

kamelenhaar. Hij droeg een 
leren riem om zijn middel.  
Hij at sprinkhanen en honing 
van wilde bijen.

Maar nu was de tijd 
gekomen dat Johannes 
de mensen mocht gaan 
vertellen over de Heere 
Jezus. 

Hij vertelde de 
mensen dat ze zich 
moesten klaarmaken 
voor de komst van de 
Verlosser en dat ze 
moesten gaan leven 
zoals God het wil. 

Johannes 
predikte bij de rivier 
de Jordaan en veel 
mensen kwamen naar 
hem luisteren. Iets dat leek op een duif daalde neer uit de hemel.
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Een bruiloft
J O H A N N E S  2 : 1 - 1 2

Op een dag ging de Heere Jezus met Zijn discipelen naar een bruiloft in Kana. 
Zijn moeder was daar ook. Maar tijdens het feest raakte de wijn op. Er was 

niets meer te drinken. Maria, de moeder van Jezus, zei tegen Hem: ‘Ze hebben 
geen wijn meer.’ Daarna ging ze naar de bedienden en zei: ‘Jullie moeten precies 
doen wat Hij tegen jullie zal zeggen.’

In het huis stonden zes grote waterbakken. De mensen gebruikten het water  
uit deze bakken om hun handen mee te wassen voordat ze gingen eten.

Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de bakken met water.’ De bedienden 
deden wat Hij zei. Toen zei Jezus dat ze wat van het water naar de leider van het 
bruiloftsfeest moesten brengen. Toen ze dat deden, was het water wijn geworden!

De leider van het feest wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de 
bedienden wisten dat Jezus het water in wijn veranderd had. 

Toen hij proefde hoe lekker de wijn was, riep de leider van het feest de bruide-
gom. ‘Ik heb nog nooit gehoord van iemand die de beste wijn voor het laatst 
bewaarde!’ zei hij. ‘Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En als iedereen 
genoeg heeft gehad, geeft hij de wijn die minder goed is.’

Dit was het eerste wonder dat de Heere Jezus deed. Toen Zijn leerlingen zagen 
wat Hij had gedaan, geloofden ze in Hem. Ze wisten dat alleen de Zoon van God 
zoiets kon doen.

•  Waarom ging de Heere Jezus naar Kana?

•  Wie gingen met Hem mee naar de bruiloft?

•  Welk wonder deed de Heere Jezus op de bruiloft?

 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de bakken met water.’ 
En het water veranderde in wijn.
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