
Kerstverhaal verteld door Lukas en Matteüs

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van 
David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven 
te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde 
haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen 
geen plaats was in de herberg.

De herders en de engelen
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht 
hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de 
Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor 
heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; 
Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe.
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen 
elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere 
ons bekendgemaakt heeft.
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien 
hadden, zoals tot hen gesproken was.

De wijzen uit het oosten
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit 
het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want 
wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij 
van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, 
Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de 
Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster 
verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek 
naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten 
gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en 
aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en 
mirre.



En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te 
keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

Naar Egypte
Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta 
op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u 
zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.
Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
En hij bleef daar tot de dood van Herodes.
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