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1. Kinderen komen zingend binnen met het refrein van het lied Goed Nieuws! 
 

2. Samen zingen: Met U is het kerst. Couplet 1:  Jezus U bent welkom  
 

3. Opening Welkom en gebed door Johan Nijboer 
 

4. Samen zingen : psalm 8 Heer onze Heer (ok kids) 

 
5. Vertelling 1 

In het kleine stadje Nazareth woont een vrouw, zij heet Maria. Als Maria op een dag bezig 
is in haar huis, schijnt er plotseling een helder licht in de kamer. En midden in dat licht 
staat een engel van God. Maria schrikt, maar de engel zegt:’Je hoeft niet bang te zijn, 

Maria. Ik kom je een belangrijk bericht van God brengen. Je zult een baby krijgen, een 
zoon.’Maria is verbaasd. ‘Maar hoe kan dat? Ik heb geen man.’Jouw zoon zal Gods eigen 

Zoon zijn, Maria’. 
 

6. Het lied van Maria ( solo) 

 
7. Vertellingen 2 en 3 

 
Vertelling 2: 
Al begrijpt Maria nog niet veel van wat er allemaal gaat gebeuren, ze is wel gehoorzaam. 

Ze gelooft dat God alles goed maken zal. Voor ze het nieuws aan haar verloofde Jozef 
vertelt, gaat ze op bezoek bij haar nicht Elizabeth. Die heeft ook iets bijzonders 

meegemaakt. Zij verwacht, hoewel ze al oud is, ook een zoon. Hij zal Johannes heten en 
de mensen van Jezus vertellen. Samen zijn ze zo blij, ze loven God en Maria zingt het uit. 
 

Vertelling 3: 
Jozef begrijpt er eerst niets van. Wat is er toch met Maria aan de hand? Gelukkig vertelt 

de engel in een droom aan hem wat er aan de hand is. ‘Wees niet bang of boos Jozef, 
neem Maria tot je vrouw. Zij zal een Zoon krijgen en Hem Jezus noemen, want Hij zal het 
volk redden van hun zonden. Zo is het door de profeten voorzegd 

 
8. Samen zingen: Alles andersom 

 
9. Vertellingen 4,5 en 6 

 

Vertelling 4: 
Op een dag horen ze dat de keizer, die over hun land regeert, een nieuwe wet heeft 

gemaakt. Jozef vertelt het aan Maria. ‘Iedereen moet naar het dorp of de stad gaan, waar 
hij geboren is. Daar moeten alle namen in een boek worden geschreven. Wij zullen dus 

helemaal naar Bethlehem moeten reizen.‘ Ze pakken wat spulletjes en eten in voor 
onderweg. 
  



Vertelling 5: 
Het wordt een lange reis. Jozef kijkt bezorgd naar Maria. ‘Het duurt nu niet lang meer, 
Maria. Je zult nu gauw kunnen uitrusten. Maar als ze in het stadje aankomen, is het er 

vreselijk druk. Er zijn zoveel mensen naar Bethlehem gekomen om hun naam te laten 
inschrijven, dat er voor Jozef en Maria geen plaats meer was in de herberg. 

 
Vertelling 6: 

De herbergier ziet hoe Maria is. Hij zegt: ‘Ik heb nog wel een stal, waar mijn dieren staan. 
Daar mogen jullie wel een plekje zoeken.’ En … in die stal wordt dan het Kindje geboren. 
Maria wikkelt Hem voorzichtig in een paar zachte doeken en legt Hem in een kribje, in een 

voerbak voor de dieren. Jozef en Maria kijken naar hun baby en zeggen tegen elkaar: ‘Dit 
is nu Gods Zoon: dit is Jezus.’ 

 
10.Samen zingen: Met U is het kerst couplet 2  Jezus is geboren 

 

11.Samen zingen in canon: Jezus is geboren 
 

 

12.Vertelling 7,8,9,10 
 

 Vertelling 7: 
In die stille nacht werd dus, bij Jozef en Maria in de stal de Heiland geboren. Zij weten nu het 
grote wonder. Maar weten anderen mensen het al? Nee, God laat ook anderen weten, wat er 

gebeurd is in Bethlehem. God stuurde engelen uit de hemel, die de mensen (de herders) mogen 
vertellen van Hem!  

 
Vertelling 8:  

De herders op hun beurt hebben aan Maria en Jozef verteld, hoe God zelf hen die boodschap 
had gebracht. Maria heeft goed geluisterd en dacht nog eens over alles na; 
 

Vertelling 9: (door Maria, zelfde persoon als wie Lied van Maria solo zingt) 
  Hij zal Koning zijn,   Hij zal Heerser zijn, Hij zal vrede geven. 

  Het nieuwe Jeruzalem, is dat geen blij vooruitzicht? 
  De Heere doet wat Hij belooft. 
 

Vertelling 10: 
Deze woorden heeft Maria diep in haar hart bewaard. En als zij veel verdriet had dan kon ze 

aan die woorden terugdenken. 
 
13.Samen zingen: Met U is het kerst couplet 3 en 4 

 
14.Vrij verhaal 

 
15.Pauze 

 

16.Vrije bijdrage 
 

17.Danken 

 

18.Samen zingen “Vrolijk kerstfeest iedereen”. 


