
 
 
 

 

Achtergrondinformatie bij verschillende varianten van het 
kerstverhaal 
In de map vind je verschillende varianten van het kerstverhaal. Dat je het 
geboorteverhaal van Jezus op verschillende manieren terug kunt lezen in Kinderbijbels 
of op andere plekken, wist je waarschijnlijk wel. Maar wist je ook dat er in de Bijbel twee 
evangelisten zijn (= mensen die schreven over het leven van Jezus) die allebei een eigen 
verhaal vertellen over deze geboorte? Het gaat om Mattheus en Lucas ze schrijven 
allebei vanuit hun eigen blik op Jezus over deze bijzondere dag. Waar Mattheus Jezus 
allereerst als een Koning presenteert – denk aan de rol van de ster en het bezoek van de 
Wijzen (andere koningen) – benadrukt Lucas vooral dat Jezus geboren werd voor ‘de 
armen en verstotenen onder ons’’; de herders kwamen niet voor niets als eerste op 
bezoek bij hem in de stal…  In veel Kinderbijbels vind je een samengestelde versie van 
beide verhalen – en dit zal waarschijnlijk ook ‘het kerstverhaal’ zijn zoals jij dat kent en 
doorvertelt.  
 
In het prentenboek ‘Operatie kerstpost’ (zie prentenboekentips) komt indirect het 
perspectief dat Jezus is geboren voor iedereen – juist ook voor de mensen ‘van buiten’ 
(andere volkeren, mensen die niet ‘van hier’ zijn en/of er niet bij horen) duidelijk naar 
voren. Als het eigen volk niet wil komen op het feest van de koning – omdat ze er niet in 
geloven of niet willen - nodigt hij mensen ‘van buiten de stad uit’. Zo komen er 
onbekenden, vreemden en zwervers aan bij de koning; en hij ontvangt ze met open 
armen...! Bespreek het maar eens met de leerlingen; begrijpen ze de koning? Zou jij dit 
ook zo doen? En heeft dat wel of niet te maken met’ de kerstgedachte’? Waar gaat kerst 
eigenlijk over…?! 
 

VERHALEN BIJ ACHTERGRONDINFORMATIE  

Christendom 
Het kerstverhaal (OB) 
Het kerstverhaal (MB-BB) 
Het kerstverhaal volgens Mattheüs (BB) 
Het kerstverhaal volgens Lucas (BB) 

 

 
 
 


