
Maak de poster af:
 Lees het verhaal  dat hiernaast staat. Het stickervel hoort 
bij dit verhaal.  Kleur de stickers  mooi in en  plak ze op  de 

voorkant van de poster.  Hang de poster op  een mooie plek. 
Zo kun je steeds weer denken aan de mooie en belangrijke 

gebeurtenis dat Jezus is geboren!

Goed nieuws!
‘’Alles is vol, er is hier geen plaats.’’ Jozef en Maria hebben al 
bij heel veel huizen aangeklopt, maar overal horen ze hetzelfde. 
Nergens is plek om te slapen. Ze hebben een lange reis gemaakt. 
Keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. 
Daarom moet iedereen naar de plaats waar zijn familie vandaan 
komt. Jozef en Maria zijn naar Bethlehem gegaan. Ze zijn moe van de 
lange reis. Maria verwacht ook nog een Kindje. Eindelijk vinden ze een 
plek in de stal. Daar wordt die nacht het Kindje geboren. Maria wikkelt 
haar Zoon in doeken en legt Hem in een voerbak van de dieren. Net 
buiten Bethlehem zijn herders in het veld. Zij houden ’s nachts de 
wacht over hun schapen. Ineens wordt alles licht om hen heen. Het is 
een engel uit de hemel. En de engel zegt:  ‘’Wees niet bang! Ik breng 
 jullie goed nieuws! De Redder is geboren!  Je kunt hem vinden in 
de stal van Bethlehem.’’ Plotseling zijn er heel veel engelen om de 
herders heen. Ze prijzen God en zingen: ‘’Ere zij God!’’ Dat betekent 
dat ze God liefhebben, Hem danken en Hem de belangrijkste vinden.

Dan is het weer stil en donker. ‘’Laten we gaan kijken naar wat de 
engel heeft gezegd!’’ Snel gaan de herders op weg naar de stal. Ze 
zien Jezus liggen in de voerbak. Ze knielen neer en aanbidden Hem. 
Als ze weggaan, vertellen ze overal dat Jezus is geboren.

Waarom is de geboorte van Jezus goed nieuws?
God had alles, ook de mensen, goed en perfect gemaakt. Maar wij 
kozen voor onszelf en luisterden niet naar God. We houden niet meer 
het allermeeste van God. Dat heet zonde. Daarom passen we niet 
meer bij God. Hij alleen is nog goed en zonder zonde. Maar weet je 
wat zo bijzonder is? God kwam Zelf om het goed te maken! Dat was 
Jezus. Hij werd geboren als een klein baby’tje. Hij wordt de Redder 
genoemd. Weet je waarom? Hij stierf jaren later aan het kruis. Daar 
kreeg Hij de straf die wij door onze zonden hadden verdiend. Door 
Hem kunnen we terugkomen bij God. Hij kan je redden.  Geloof en 
 vertrouw op Hem. Dan is dit ook goed nieuws voor jou! 

In de Bijbel staat:

Want zo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft.
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Goed nieuws!
‘’Alles is vol, er is hier geen plaats.’’ Jozef en Maria hebben al 
bij heel veel huizen aangeklopt, maar overal horen ze hetzelfde. 
Nergens is plek om te slapen. Ze hebben een lange reis gemaakt. 
Keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. 
Daarom moet iedereen naar de plaats waar zijn familie vandaan 
komt. Jozef en Maria zijn naar Bethlehem gegaan. Ze zijn moe van de 
lange reis. Maria verwacht ook nog een Kindje. Eindelijk vinden ze een 
plek in de stal. Daar wordt die nacht het Kindje geboren. Maria wikkelt 
haar Zoon in doeken en legt Hem in een voerbak van de dieren. Net 
buiten Bethlehem zijn herders in het veld. Zij houden ’s nachts de 
wacht over hun schapen. Ineens wordt alles licht om hen heen. Het is 
een engel uit de hemel. En de engel zegt:  ‘’Wees niet bang! Ik breng 
 jullie goed nieuws! De Redder is geboren!  Je kunt hem vinden in 
de stal van Bethlehem.’’ Plotseling zijn er heel veel engelen om de 
herders heen. Ze prijzen God en zingen: ‘’Ere zij God!’’ Dat betekent 
dat ze God liefhebben, Hem danken en Hem de belangrijkste vinden.

Dan is het weer stil en donker. ‘’Laten we gaan kijken naar wat de 
engel heeft gezegd!’’ Snel gaan de herders op weg naar de stal. Ze 
zien Jezus liggen in de voerbak. Ze knielen neer en aanbidden Hem. 
Als ze weggaan, vertellen ze overal dat Jezus is geboren.

Waarom is de geboorte van Jezus goed nieuws?
God had alles, ook de mensen, goed en perfect gemaakt. Maar wij 
kozen voor onszelf en luisterden niet naar God. We houden niet meer 
het allermeeste van God. Dat heet zonde. Daarom passen we niet 
meer bij God. Hij alleen is nog goed en zonder zonde. Maar weet je 
wat zo bijzonder is? God kwam Zelf om het goed te maken! Dat was 
Jezus. Hij werd geboren als een klein baby’tje. Hij wordt de Redder 
genoemd. Weet je waarom? Hij stierf jaren later aan het kruis. Daar 
kreeg Hij de straf die wij door onze zonden hadden verdiend. Door 
Hem kunnen we terugkomen bij God. Hij kan je redden.  Geloof en 
 vertrouw op Hem. Dan is dit ook goed nieuws voor jou! 


