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UIT DE BIJBEL: 
HET VERHAAL VAN EEN BIJZONDER KIND - LUCAS 2, 1-12 

B I J E E N K O M S T  3  

W E R K B L A D  V O O R  D E  K I N D E R E N  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Een bijzonder kind 

In die dagen vaardigde keizer 
Augustus een decreet uit dat de hele 
wereld zich moest laten regis-
treren. Deze eerste registratie vond 
plaats toen Quirinius gouverneur van 
Syrië was. Allen gingen op weg om 
zich te laten inschrijven, ieder in zijn 
eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van 
de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David, 
Betlehem genaamd, omdat hij uit het 
huis van David stamde, om zich te 
laten inschrijven, samen met Maria, 
zijn verloofde, die zwanger was. 

Terwijl ze daar waren kwam voor 
haar de tijd dat ze moest bevallen, en 
ze baarde een zoon, haar eerst-
geborene; ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voerbak, 
omdat er geen plaats voor hen was in 
het gastenverblijf.  

Er waren daar in de buurt herders die 
in het veld overnachtten om de wacht 
te houden bij hun kudde. Opeens 
stond er een engel van de Heer bij 
hen en de heerlijkheid van de Heer 
omstraalde hen. Ze schrokken 
hevig. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, 
want ik heb een goede boodschap 
voor u, een grote vreugde voor het 
hele volk. Vandaag is in de stad van 
David uw redder geboren; Hij is de 
Messias, de Heer. Dit is het teken voor 
u: u zult een kind vinden dat in doeken 
is gewikkeld en in een voerbak ligt.’  
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WERKWINKEL 1 - Wees niet bang 
 

Als …………………………………………………………………………… 
ben ik bang. 
 
Als …………………………………………………………………………... 
ben ik niet meer bang. 

Wat leer ik uit de werkwinkels? 
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WERKWINKEL 2 - Goed nieuws, grote vreugde 
 

Wat zijn uw goed-nieuws-berichten? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

WERKWINKEL 3 - De stad van David 
 

De naam van de stad is  …………………………………………………. 
 
Mijn stamboom:  

 

 

WERKWINKEL 4 - Een Messias, een redder! 
 

Wie was de redder uit het verhaal met Mozes? …………………………………… 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 
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Om te kleuren 

Een bijzonder kind 


