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Lang lyn stjoerde God 
de ingel Gabriël nei in 
swiete jonge mei de 
namme Maria. 



Hy fertelde har: "Jo sille in 
soan hawwe en syn namme
Jezus neame. Hy sil de 
Soan fan 'e Allerheechste
neamd wurde. Hy sil

foar altyd
regearje."



"Hoe kin dit?" frege it 
fernuvere famke. "Ik haw 
net mei ien man west." 
De ingel fertelde Maria 
dat it bern fan 
God komme soe. 
Der soe gjin
minsklike
heit wêze.



De ingel fertelde doe Maria 
dat har neef Elizabeth in 
poppe krige op har
âlderdom. Dit wie
ek in wûnder. 
Koart dêrnei
besocht Mary 
Elizabeth. 
Se priizgen
God tegearre.



Maria wie ferloofd 
om te trouwen mei 
in man mei de 
namme Jozef.  
Jozef wie tryst 
doe't er learde 
dat Mary in 
poppe ferwachte. 
Hy tocht dat in oare 
man de heit wie.



Yn in dream fertelde
Gods ingel Jozef dat
dit bern Gods Soan wie. 
Jozef soe Maria helpe
om nei Jezus te sjen.



Jozef fertroude en hearde God. 
Hy folge ek de 
wetten fan syn lân. 



Fanwege in nije wet giene hy en Maria 
nei harren wenplak, 
Bethlehem, om har
belesting te
beteljen.



Mary wie ree
om har poppe
te hawwen.  



Mar Joazef koe
nearne in keamer
fine. Alle
herbergen
wiene fol.



Joazef fûn úteinlik in 
stâl. Dêr waard Baby 
Jezus berne.  



Syn mem lei Him yn in kribbe, in plak
dêr't it iten fan 'e bisten
ornaris set waard.



Deunby wachte hoeders harren sliepende 
keppels. Gods ingel ferskynde 

en fertelde harren it 
prachtige nijs.



"D'r is hjoed foar jo berne yn 'e stêd
fan David in Ferlosser, dy't
Kristus de Hear is.  Jo sille

de Baby fine dy't
leit yn in 

kribbe."



Ynienen ferskynden folle mear ljochte
ingels, dy't God priizgen en
sizze: "Ear oan God yn 'e 

Heechste

en frede op 
ierde, goede
wil foar

minsken."



De hoeders haasten nei de stâl.  Nei't 
se de Baby sjoen hienen, fertelden se 
elkenien dat se moete wat de ingels 

oer Jezus sein hienen.



Fjirtich dagen letter 
brochten Jozef en Maria 
Jezus nei de timpel
yn Jeruzalem. 
Dêr priizge in 
man mei de namme
Simeon God foar
de Baby, wylst
âlde Anna, in oare
tsjinstfeint fan 'e 
Hear, tankje.



Beide wisten dat Jezus
Gods Soan wie, de 
taseine Ferlosser. 
Joazef offere
twa fûgels. Dit
wie it offer fan 
Gods wet sei dat
earme minsken
moatte bringe as 
se in nijberne
bern oan 'e Hear   
presintearren.



Efkes letter 
liedt in spesjale
stjer Wize Men 
út in eastlik
lân nei

Jeruzalem. 
"Wêr is Hy dy't berne is 
as kening fan 'e Joaden?" 
sy fregen.  "Wy wolle
Him oanbidde."



Kening Herodes
hearde oer de 
wizen.  Ferlegen
frege hy har
om him te
fertellen doe't
se Jezus fûnen.  



"Ik wol Him ek
oanbidde," sei
Herodes. Mar hy
liigde.  Herodes
woe Jezus deadzje.



De stjer late de Wizen nei it 
krekte hûs dêr't Maria en

Jozef wennen mei
it jonge Bern.



Knibbelend yn oanbidding joegen
de reizgers Jezus rike jeften

fan goud en parfum.



God warskôge de 
Wizen om stikem nei
hûs werom te gean. 
Herodes wie lilk. 



Besletten om Jezus
te ferneatigjen, 
fermoarde de goddel-
eaze hearsker alle jonge
poppen yn Bethlehem.



Mar Herodes koe
Gods Soan net kwea
dwaan!  Yn in dream 
warskôge Joazef
naam Maria en
Jezus nei
feiligens yn
Egypte.



Doe't Herodes
stoar brocht
Jozef Maria en
Jezus

werom út Egypte. 
Se wennen yn it lytse stedsje
Nazareth, tichtby de see fan Galiléa.



De berte fan Jezus

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Mattéus 1-2    Lukas 1-2

“De yngong fan Jo Wurden jout 
ljocht.” Psalm 119:130



It ein



Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús
prachtige God dy't ús

makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, 
dy't Hy sûnde neamt. De straf foar sûnde
is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy
stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te
stjerren oan in krús en wurde straft foar
jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta libben

en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus
leauwe en Him freegje om jo sûnden te

ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil komme en
libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar

altyd.



As jo leauwe dat dit de wierheid is,
sis dit dan tsjin God:

Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en
waard in man om te stjerren foar myn

sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat
ik no nij libben kin hawwe, en op in dei gean
om foar altyd by Jo te wêzen.  Help my om 

Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo 
bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  
Johannes 3:16
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