
 HET EENGEMAAKTE GEBOORTEVERHAAL VAN JEZUS 
 
Omdat de zogenaamde tegenstrijdigheden tussen de geboorteverhalen van Matteus en Lucas zo 
dikwijls misbruikt worden om de bijbel ongeloofwaardig te maken, heb ik van die twee verhalen één 
verhaal gemaakt. Hieruit blijkt dat de evangeliën mekaar niet tegenspreken maar mekaar aanvullen, 
zoals u hieronder kan lezen. 
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De afkomst van Jezus Christus was als volgt.  
In de zesde maand (vd.zwangerschap Elisabeth, nvdr) zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea,  naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Het meisje heette Maria.  Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’   Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en 
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.   Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.  Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet hem Jezus noemen.  Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.  Tot in eeuwigheid zal hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’  Maria vroeg aan 
de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’   De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 
schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God.  Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 
ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,  want voor God 
is niets onmogelijk.’  Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 
Daarna liet de engel haar weer alleen 
Toen Maria zwanger bleek te zijn door de Heilige Geest, wou haar man Jozef, die een rechtschapen 
mens was, haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.  Toen hij 
dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van 
David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de 
heilige Geest.   Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van 
hun zonden.’   Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de 
Heer is gezegd:  ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel 
geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.   Jozef werd wakker en deed wat de engel van de 
Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,   maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven.  Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  Jozef 
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde,  om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was.  Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,   en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.  Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.  Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.   De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen:   vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 
 Hij is de messias, de Heer.   Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden 
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden:   ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en 
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wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en 
het kind dat in de voederbak lag.  Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was 
gezegd.  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,  maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.  De herders gingen terug, terwijl 
ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd.   Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, 
die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen 
En toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er 
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.   Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? 
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’   Koning 
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.  Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.   
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:   “En jij, 
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou 
komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’  Daarop riep Herodes in het geheim de 
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,   en 
stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het 
kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te 
bewijzen.’   Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu 
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar 
het kind was.   Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.   Ze gingen het huis binnen 
en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en 
mirre.  Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze 
via een andere route terug naar hun land.   Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, 
verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en 
zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil 
het ombrengen.’   Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar 
Egypte.   Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de 
profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’   Toen Herodes begreep dat 
hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij 
van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes 
van twee jaar en jonger om te brengen.  Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:   
‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet 
worden getroost, want ze zijn er niet meer.’   Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een 
droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer.  De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn 
moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’  Jozef stond 
op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.   Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn 
vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen 
in een droom week hij uit naar Galilea.   Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling 
wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden 
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MIJN INTERPRETATIE 

In het begin van het verhaal is duidelijk dat Maria én Jozef beiden in Nazareth wonen. Zij vertrekken 

van daar naar Bethlehem voor de volkstelling. 

In Bethlehem wordt Jezus geboren en komen de herders op bezoek. 

Maria en Jozef blijven in Bethlehem wonen, want bij de komst van de magiërs blijken zij in een huis 

te wonen, en is Jezus al één jaar of ouder. Dat blijkt omdat Herodes alle jongetjes vanaf twee jaar en 

jonger laat vermoorden.   

Voor de kindermoord verwittigt vluchten ze vanuit Bethlehem naar Egypte. 

Wanneer Herodes gestorven is, komen ze terug naar Israël, met de bedoeling om terug naar 

Bethlehem te gaan, waar zij woonden. Ze vertrouwen de zoon van Herodes ook niet, en wijken uit 

naar Nazareth, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. 

Dit is een plausibel verhaal zonder tegenstrijdigheden. 
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