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Doel van de week: 
We horen over de lange reis die Maria en Jozef maakten waarbij ze nergens  

een plaats vonden om te slapen. We beseffen dat er nu ook heel veel mensen op reis  

zijn omdat ze vluchten moeten. Ook deze mensen hebben vaak geen slaapplaats. We  

bedenken hoe wij hier op kunnen reageren. 

Week 4: Maria en Jozef 



2 Lesbrief - Kom kijken in de stal 

 

De stal staat klaar 
Een van de kinderen pakt het boek en leest het volgende gedichtje voor: 

   De stal staat klaar -  

   Kerstmis komt, ’t is eerlijk waar. 

   Maar waar zijn Jozef en Maria nou? 

  Ze staan toch niet buiten in de kou?  

 Laten we snel op zoek gaan  

 en zien of zij in ons boek staan! 

Kerststal-figuur 
Vandaag worden Jozef en Maria toegevoegd. Vertel de kinderen dat ze een lange reis hebben 

gemaakt. Vanuit Nazareth zijn ze hiernaartoe gereisd. Dat moest omdat de keizer wilde dat 

iedereen zijn naam liet noteren in de stad waar zijn familie vandaan kwam. Jozefs familie komt 

uit Bethlehem.  

Laat één van de kinderen voorzichtig Jozef en Maria een plaatsje geven in de stal. 

Vraag de kinderen of zij ook wel eens een lange reis hebben gemaakt. Waar gingen ze naar 

toe? Op vakantie of familiebezoek? 
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Verhaal 
Sjok sjok... 

Jozef en 

Maria 

Sjok... sjok... Op een landweg loopt een ezeltje. Hij heeft al een lange reis achter de rug 

- helemaal uit  Nazareth! 

Op deze ezel zit Maria. Ze heeft een dikke buik. ‘Zijn we er nu bijna, Jozef?’ zegt ze. ‘Ik 

ben zo moe...’ Jozef wijst. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘daar in de verte zie ik lichtjes. Dat moet wel 

Bethlehem zijn!’ Jozef en Maria moeten naar Bethlehem. De keizer heeft gezegd: 

Iedereen moet zich laten inschrijven in de stad van zijn familie. Jozef is nog verre familie 

van koning David. Uit Bethlehem.  

Als ze in de stad zijn, klopt Jozef op de deur van een herberg. ‘Kunnen wij hier slapen?’ 

vraagt hij. Maar de herbergier schudt zijn hoofd. ‘Helaas,’ zegt hij. ‘We zitten helemaal 

vol.’ Ook bij de volgende herberg gaat het zo. Nergens is meer een kamer vrij. Waar 

moeten ze nu slapen?  

Uiteindelijk vinden ze toch nog een plekje. ‘Ik heb nog wel een stal,’ zegt iemand. ‘Daar 

mag je wel slapen. Het stelt niet veel voor, maar het is er wel droog.’ De man maakt de 

deur voor hen open. Maria wrijft nog eens over haar dikke buik. Ze glimlacht. ‘Dank u 

wel,’ zegt ze zacht. Dan gaan Jozef en Maria naar binnen.  
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Gesprek en werkvormen 

Samen 

•  Maria heeft een dikke buik, ze krijgt binnenkort een baby. Een engel vertel- 

de haar dat ze een bijzonder kind zou krijgen. Vertel elkaar wat je weet over  

Maria en de engel.*  

•  Toen Maria en Jozef naar Bethlehem reisden, moesten ze lopen of op de rug  

van een ezeltje rijden. Op welke manier reizen jullie? Wat zou je ervan vinden  

als je lopend een lange reis gaat maken? 

•  Er was geen plaats in de herberg en daarom slapen Jozef en Maria in de stal.  

Zijn er nu ook mensen die geen slaapplaats hebben? Hoe kan dat worden  

opgelost? 

- 

*    

Doen: 
Jozef is een timmerman. Hij kan goed timmeren. Timmer langs de rand van een dikke  

plank, kleine spijkers. Timmer de spijkers maar gedeeltelijk in de plank. Pak nu een draad  

en knoop die aan de eerste spijker vast. Wikkel de draad langs alle spijkers zodat er een  

mooie rand langs de plank ontstaat. Dit is een lijst voor een familieportret. 

Maak nu het schilderij. Neem een stuk papier en knip het in het juiste formaat. Het papier  

moet binnen de spijkerlijst passen. Teken een portret van Maria en Jozef op het papier. Plak  

het portret in de lijst. 
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werkblad  - onderbouw 
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werkblad  - middenbouw 
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Lied 
Zing met de kinderen het kerststal-lied voor deze week: 

(Start met de muziekfile bij 2 min. en 10 sec. en eindig bij 2 min. en 49 sec.) 

 

Melodie: ‘Als Bethlehem geen plaats meer heeft’, Alles wordt nieuw deel 4, lied 14. 

Gebed 
Lieve God, voor Jozef en Maria was er geen plaats in de 

herberg. 

Ook in onze tijd zijn er heel veel mensen waar geen plaats voor lijkt te zijn. 

Mensen zonder thuis, zonder dak boven hun hoofd. 

Voor Maria en Jozef was er toch een plekje, in een stal. 

Het was er warm en droog. 

Wilt U ons helpen, God, om te delen. 

Help ons, als we het moeilijk vinden om iets voor mensen te doen die geen  

plekje hebben om te slapen. Amen. 
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SAMEN 

Beantwoord de volgende vragen:  

•  Maria heeft een dikke buik, ze krijgt binnenkort een baby. Een engel vertel- 

de haar dat ze een bijzonder kind zou krijgen. Vertel elkaar wat je weet over  

Maria en de engel. 

•  Toen Maria en Jozef naar Bethlehem reisden, moesten ze lopen of op de rug  

van een ezeltje rijden. Op welke manier reizen jullie? Wat zou je ervan vinden  

als je lopend een lange reis gaat maken? 

•  Er was geen plaats in de herberg en daarom slapen Jozef en Maria in de stal.  

Zijn er nu ook mensen die geen slaapplaats hebben? Hoe kan dat worden  

opgelost? 

werkblad 


