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Hoofdstuk 2          Het kind van Bethlehem      -      Lucas 2 : 1 t/m 20 

 
Lieve kleinkinderen van omie en mij, toen wij lang geleden naar de lagere 

school gingen, de basisschool van nu, moesten wij in de laatste weken voor de 

kerstdagen een heel hoofdstuk uit de bijbel uit het hoofd leren. Dat hoofdstuk 

was Lucas 2. Wie het voor de klas kon opzeggen kreeg van de meester een mooie 

plaat. Daar waren wij heel blij mee. 

 

De eerste regels die wij uit Lucas 2 leerden waren: 

1. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer 

Augustus, dat de het gehele rijk moest worden ingeschreven. 

2. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind 

over Syrië voerde. 

3. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn 

eigen stad. 

4. Ook  Jozef trok op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de 

stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van 

David was, 

5. om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke 

zwanger was. 

6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat 

zij baren zou, 

7. en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde 

Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

 

En nu ga ik verder met het vertellen uit de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’. 

   

In het stadje Nazareth, helemaal in het noorden van het land Palestina, woonden 

Jozef en Maria. Geen dag, geen uur ging voorbij of Maria moest denken aan het 

wonder dat zij in verwachting was van een kind van God Zelf. Zo vol was zij 

van dit alles, dat zij niet eens merkte dat de mensen om haar heen over haar aan 

het roddelen waren. 

Nee, Maria zat vol met vragen waar ze geen antwoord op wist. Ze woonden hier 

in Nazareth en haar man Jozef had hier zijn werk. Maar soms dacht ze dat ze 

zouden moeten verhuizen naar Bethlehem. In de synagoge, wij zeggen van de 

kerk, daar leerden de Farizeeërs en de Schriftgeleerden hen dat de Messias in 

Bethlehem geboren zou worden. Dat stond heel duidelijk in het oude bijbelboek 

Micha. Ja, dat was ook logisch. De grote Zoon van koning David, de Messias,  

zou natuurlijk in dezelfde stad geboren moeten worden, daar waar vroeger de 

jonge David ook geboren was. David, die als schaapherder met zijn schapen 

over de heuvels dwaalde en ’s avonds water dronk uit de waterbron bij de poort.  

De mensen zeiden dat Bethlehem een mooie stad moest zijn. Een groene oase in 

de wildernis van kale rotsen. 
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Eigenlijk zou het heel normaal zijn wanneer ze naar Bethlehem zouden moeten 

verhuizen. Jozef en Maria kwamen allebei uit het geslacht van koning David. 

Maar zij waren de arme tak van de familie.  

Jozef zijn familie in Bethlehem was ook nog in het bezit van één of ander huis 

en een klein stukje grond waar Jozef ook nog zijn rechten op zou kunnen laten 

gelden. Maar dat stukje grond had weinig te betekenen. Rijk zou Jozef er in 

ieder geval niet van worden. 

Ze hadden er wel over gesproken om naar Bethlehem te verhuizen, maar de 

engel had hier niets over gezegd. En als het van God moest, dan had de engel het 

wel gezegd. 

 

Op een zekere dag was het plotseling geen vraag meer van ja of nee of ze naar 

Bethlehem moesten gaan. 

Er was in Rome door keizer Augustus een bevel gegeven dat alle inwoners van 

zijn groot rijk zich moesten laten inschrijven.  Ook moest iedereen opgeven 

hoeveel geld, huizen, land en slaven hij had. Zelfs bezit waar men niet vrij over 

kon beschikken, omdat het van de hele familie was, moest opgegeven worden. 

En dat kon alleen maar op de plek zelf waar het familiebezit lag. Dat betekende 

dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten gaan. 

 

Toen ze dit bevel van de keizer hoorden moesten Jozef en Maria even 

glimlachen. Dat God deze trotse keizer Augustus gebruikte om de voorspelling 

van de profeet Micha uit te laten komen. Hij had het eens moeten weten, deze 

‘goddelijke’  keizer, zoals hij zich liet noemen. Ja, zijn ‘goddelijke’ beeltenis 

stond zelfs op alle geldstukken! 

 

Zo snel ze konden maakten Jozef en Maria alles klaar voor de grote reis naar 

Bethlehem. Jozef regelde het met zijn werk. Ook kocht hij een ezel.   

En Maria pakte van alles in: eten voor onderweg, kleren voor Jozef en haarzelf, 

en doeken voor de baby, wanneer die geboren zou zijn. 

Er moest veel mee, want ze wisten niet eens of ze wel weer terug in Nazareth 

zouden komen. Misschien moesten ze van God wel in Bethlehem blijven wonen. 

Galilea of Judea, Nazareth of Bethlehem, het maakte Jozef en Maria niets uit. 

Hun woonplaats zou in het vervolg zijn waar hun baby, Gods Zoon zou moeten 

wonen. 

 

Andere jaren wanneer ze in een grote optocht van veel blijde mensen naar 

Jeruzalem gingen om daar in de tempel een feest te vieren, dan waren ze toch 

gauw drie of vier dagen onderweg. 

En nu moesten Jozef en Maria zelfs verder reizen. Gelukkig hadden ze de tijd 

aan zichzelf. Ze maakten geen lange dagen. ’s Middags als de zon hoog aan de 

hemel brandde namen ze een lange middagpauze.  

En zo kwamen ze na een lange reis in Bethlehem aan en vonden ze onderdak in 
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een gastvrij huis. Zo gauw als het kon lieten ze zich inschrijven: Jozef, 

timmerman in Nazareth en Maria, voor de wet zijn vrouw. 

Daarna was het wachten op het wonder dat zou gaan gebeuren. Dit logeren van 

Jozef en Maria bij vreemde mensen in een vreemd huis duurde niet zo lang.  

Nee, Jozef en Maria moesten een eigen plekje zoeken waar de baby geboren zou 

kunnen worden. Dat viel niet mee. Er waren in Bethlehem niet veel huizen met 

meer dan één kamer en de herberg was al helemaal geen geschikte plek om een 

baby te krijgen. Nee, in die grote ruimte waar reizigers langs de muren sliepen, 

terwijl de kamelen in het midden stonden, kwam soms midden in de nacht een 

nieuwe karavaan aan met veel kamelen, die dan ook in die herberg een 

onderkomen zochten.  

 

Zo kwam het dat Jozef en Maria tenslotte nog blij en dankbaar waren dat ze een 

eind buiten de stad een plekje in een stal konden krijgen. Ja, een stal, het 

nachtverblijf van de schapen.  

De schaapherders vonden het wel goed. Gedurende deze zwoele zomernachten 

bleven de schapen toch buiten. En in de stal was ruimte genoeg en niemand zou 

hen daar storen. Dat, als zij het niet erg vonden? Een schapenstal… 

Natuurlijk namen Jozef en Maria het aanbod van de schaapherders dankbaar 

aan. Zij vroegen niet om weelde, niet voor zichzelf en ook niet voor hun baby 

die elk moment geboren zou worden. En in de stal was een krib, een voerbak 

voor de schapen die mooi als wieg dienst kon doen. 

Diezelfde dag nog gingen ze de stad uit, door de poort dwars over het veld naar 

de koele grot, waar de schapen ook bij slecht weer onderdak vonden. 

Daar maakten Jozef en Maria alles klaar voor de geboorte van de baby, want de 

dagen waren ‘vol’, zoals de engel tegen Maria gezegd had. 

Toen de avond kwam en het donker werd, was alles klaar. Volgens Maria zou 

het niet lang meer duren. 

 

      In de stal van Bethlehem 
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Diezelfde nacht toen Jozef en Maria samen in de stal waren, is het grote wonder 

gebeurd. Maria kreeg haar eerste zoon, die tegelijkertijd ook de Zoon van God 

was. 

Met tranen in haar ogen, tranen van grote blijdschap keek ze naar haar baby. Dat 

dit jongetje nu de Koning, de Messias was, waar zo lang naar uitgekeken was. 

Deze kleine baby die net zoals alle andere pas geboren baby’s zijn geluid liet 

horen. Dat huilde. Maria haar kindje, dat nu zo vertrouwelijk met zijn hoofdje in 

de kromming van haar blote arm lag. 

Maria geloofde in dit wonder met heel haar hart en tegelijkertijd was het zo 

onbegrijpelijk. 

‘Mijn kind,’ zei ze zachtjes. 

Dat hebben alle moeders gezegd die hun eerste baby kregen. Dat is van alle 

tijden en in duizenden talen gezegd. 

Maar Maria zei ook: ‘En mijn God’.   

Dit laatste zinnetje  ’En mijn God’  mocht door de eeuwen heen maar één 

moeder van haar eigen kind zeggen. Alleen Maria. 

 

Jozef stond erbij. Verbaasd en met grote ogen keek hij toe. Hij zag hoe Maria de 

baby hielp, het in doeken wikkelde en in een krib neerlegde. Ja, in de voerbak 

van de schapen. 

Jozef begreep niet hoe het kwam dat hij zo wonderbaarlijk blij was met deze 

baby terwijl hij zelf niet eens de vader was. Kwam dat alleen maar omdat hij zo 

veel van Maria hield? Of was het omdat ook Jozef geloofde dat deze zoon van 

Maria ook zijn God en Heer was? 

Toen boog hij zijn hoofd en dankte God dat die hem uitgekozen had om de man 

van Maria te zijn en dat hij als een vader voor dit heilig kind zou mogen zorgen. 

 

Moe, blij en dankbaar gingen Jozef en Maria slapen. Als gevolg van alle emoties 

konden  ze de slaap niet goed te pakken krijgen. Naast hen, in een stenen krib, in 

die vreemde koningswieg, sliep de kleine Jezus…. 

 

Buiten in het open veld, hielden herders de nachtwacht over hun kudde schapen. 

Stil zaten ze bij elkaar, moe en slaperig na de lange, hete zomerdag. 

Zo nu en dan zei iemand iets: over hun werk, over de schapen, over hun 

vrouwen en kinderen thuis. En soms dachten ze: ‘Hoe zou het met die beide 

jonge mensen zijn in onze stal?’  

 

Opeens schrokken ze overeind. Vlak naast hen was daar een wonderbaarlijk 

licht. Witter als zopas de maan en veel blinkender dan de zon overdag hoog aan 

de hemel. Ja, het licht van God omstraalde hen. En midden in dat licht stond een 

man…. 
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Maar dit kon geen mens zijn. Zulke lichte en blinkende kleren als deze persoon 

aan had was niet van deze wereld. Het moest een engel zijn, een boodschapper 

vanuit de hemel. Bang sloegen ze hun handen voor de ogen. 

Deze heilige engel kwam hen het oordeel aanzeggen! Het oordeel over al het 

kwaad dat zij gedaan hadden, vooral in hun jonge jaren. Dit was hun laatste uur. 

Ze zouden nu allemaal moeten sterven. Al dieper bogen ze hun hoofden. 

En daar begon de engel te praten, speciaal tegen hen. Tot hun grote 

verwondering was zijn stem helemaal niet boos. Nee, hij sprak tegen hen, zoals 

een man tegen zijn vriend spreekt. 

‘Wees niet bang! Ik kom jullie goed nieuws brengen. Vannacht is in Bethlehem 

de redder geboren, Christus de Heer. Hij is de Messias. Dit zal voor jullie het 

teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek is gewikkeld 

en in een voerbak ligt.’ 

Deze woorden van de engel waren nog niet eens goed tot de herders 

doorgedrongen of daar ging de hemel open en duizenden engelen daalden op de 

aarde neer terwijl ze zongen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 

aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 

Nog nooit eerder hadden de herders zulk mooi zingen gehoord. Dit was zingen, 

rechtstreeks vanuit de hemel en daar kon geen levietenkoor in de tempel 

tegenop. 

 

Ik kom jullie goed nieuws brengen 

 

Toen de engelen weer teruggingen naar de hemel en tussen de sterren niet meer 

te zien waren, zaten de schaapherders niet begrijpend wat er was gebeurd, voor 

zich uit te staren. Niemand zei iets. De wereld om hen heen zag er na dit hemels 

licht vreemd en donker uit.  
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Een geluksgevoel doorstroomde hen. De lang beloofde Messias was geboren, de 

Koning waar eeuwen lang om gebeden was. God had eindelijk zijn beloften 

waargemaakt. Hij was de mensen niet vergeten. 

Dat de engel nu juist aan hen, de arme schaapherders van Bethlehem, deze blijde 

boodschap gebracht had en niet aan de priesters en profeten, niet aan koning 

Herodes en zijn raadsheren, dat was een heerlijk wonder. 

Waren zij in hun armoedige kleren dan de mensen van wie God hield? Dat 

moest wel zo zijn. Diep in hun harten voelden zij nu al iets van de vrede op 

aarde waar de engelen van hadden gezongen. 

 

‘Kom laten we naar Bethlehem gaan!’ zei één van de herders. ‘Laten we met 

eigen ogen gaan zien wat de engel ons verteld heeft.’ 

Nog nooit eerder hadden ze hun kudde schapen in de steek gelaten en al 

helemaal niet ‘s nachts. Veel te gevaarlijk. 

Maar wie uitgenodigd zijn om op bezoek te gaan naar ‘Gods kleine Lam’, 

kunnen zich niet druk maken om een kudde schapen. 

 

De herders gingen zo vlug ze konden richting Bethlehem.  

Als ze de baby nu maar zouden kunnen vinden…  ‘In en doek gewikkeld en 

liggende in een krib.’ Maar alle baby’s werden in doeken gewikkeld en een krib, 

een voerbak voor de dieren, was in elk huis. Als de engel nu wat duidelijker was 

geweest, als hij een straatnaam genoemd zou hebben? 

En toen ineens wisten ze het. Dat ze daar niet dadelijk aan gedacht hadden. 

Natuurlijk, de baby was in hun eigen stal geboren. De kleine prins lag in de 

voerbak van hun eigen schapen. Die beide jonge mensen, die vrouw die 

hoogzwanger was. God zelf had ervoor gezorgd dat zij hun grot, hun schapenstal 

aangeboden hadden. En nog vlugger liepen ze, blij dat ze niet naar een deftig 

huis of zelfs naar het paleis van de koning hoefden te gaan.  

 

Het was al erg genoeg dat zij midden in de nacht die mensen wakker moesten 

maken. Als het nu ook nog deftige voorname mensen waren geweest! 

Want ook al hadden ze nu engelen horen zingen, daarom voel je je nog niet 

direct thuis bij rijke en voorname mensen. 

Hoewel, het was wel anders dan normaal: ze waren onderweg naar een kleine 

koning. En zonder er erg in te hebben streken ze hun kleren een beetje glad en 

haalden hun vingers door hun verwarde haarbossen. 

 

Bij hun schapenstal aangekomen klopten ze zachtjes op de deur. Jozef, die de 

deur opendeed en de herders zag staan, schrok erg. 

‘De herders,’ stamelde hij. ‘Moeten wij hier weg? Moeten we plaats maken voor 

de schapen?’ 

Maar de herders hoorden hem nauwelijks. Ze stonden al bij de kribbe.  
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Dit was dus het kind waar de engelen van gezongen hadden. Het was precies 

zoals de engel had gezegd. Een jongetje, witte doeken en een voerbak die als 

wieg dienst deed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Dit was dus het kind, waar de engelen van gesproken hadden        

 

Maar dan was deze baby de Messias naar wiens komst zo veel eeuwen lang 

uitgekeken was. En al dieper bogen ze hun hoofden over het kind in de kribbe. 

Hun ogen schitterden van blijdschap. Dat zij, arme herders, nu als eerste mensen 

in Israël deze baby mochten zien. Dat was wel een bijzonder groot wonder. 

Ze begonnen te vertellen met Jozef en Maria als aandachtige luisteraars. 

Over de engel die plotseling in een groot licht bij hen stond. Hoe bang ze waren 

geweest. Dat de engel hun vertelde over de geboorte van de Messias en dat 

daarna duizenden engelen uit de hemel kwamen en van vrede op deze wereld 

zongen. Zo mooi, zo mooi…. 

 

Jozef stond stil te luisteren en Maria? Geen woord ontkwam haar. Alles wat de 

herders vertelden bewaarde ze diep in haar hart. Het ging immers over haar zoon 

en als ze een goede moeder voor haar baby wilde zijn, dan moest ze alles over 

hem weten. 

Dat de engel aan deze schaapherders van Bethlehem deze blijde boodschap van 

de geboorte van haar baby vertelde, ja aan deze ruige, arme mannen die 

misschien niet eens konden lezen en schrijven. Ja, dat was wel heel bijzonder. 
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Zelf had Maria tijdens haar zwangerschap altijd gedacht dat haar baby in de 

eerste plaats bij heel belangrijke mensen zou komen te wonen, want later zou hij 

koning worden en in een groot paleis wonen. Ja, God zou haar zoon de troon 

van koning David geven. Maar nu ze deze armoedig geklede mannen zag, 

besefte ze ineens dat haar kindje niet alleen voor de rijken, de vorsten en de 

priesters, voor de machtige mensen op deze wereld was gekomen, maar dat Hij 

er ook zou zijn voor de armen en voor de mensen die bij niemand in tel waren.  

En in een ver visioen, als in een droom zag Maria haar zoon Jezus door de 

dorpen en steden van Israël gaan, een profeet en leraar en om Hem heen een heel 

grote en blijde schare mensen die zouden geloven dat Hij de Messias was. 

Zou de toekomst van haar kind eruit zien als een streng en machtig koning voor 

de heidenen en tegelijkertijd voor het volk Israël een Redder en een Profeet? 

Maria wist het niet  –  God alleen wist het. 

 

Toen de herders alles verteld hadden wat ze gehoord en gezien hadden gingen ze 

terug naar hun kudde schapen. In de deur van de stal keek Jozef hen na. Nog 

lang hoorde hij hun blijde stemmen, hun lovende woorden. De herders eerden 

God en dankten Hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was 

precies zoals de engel gezegd had. 

 

 
 


