
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Maria krijgt bezoek van de engel. Hij vertelt haar dat ze een kind van 

God zal krijgen. Ze vertelt dit aan Jozef, de man met wie ze zal trouwen. 

Daarna gaat ze op reis naar haar tante, zij is ook zwanger en ze weet 

van het kind van God af. 

'De tranen lopen over mijn wangen. Ik heb het mijn tante nog niet eens 

verteld. Ze weet het al!  

Ik hoef niks uit te leggen. Daar heb ik zo tegenop gezien!' 

Na drie maanden bij haar tante reist Maria terug naar Nazaret. Daar 

hoort ze dat Jozef haar gelooft en ze besluiten snel te trouwen. 

Inmiddels bereikt ook het nieuws hen dat er een volkstelling komt in de 

plaats waar je geboren bent. Jozef en Maria beginnen aan de zware 

tocht. In Nazaret kunnen Jozef en Maria bij familie terecht, maar wel op 

de begane grond bij de dieren. Daar wordt Jezus geboren. 

Al snel wordt het nieuws verspreid. De herders krijgen bericht van de 

engel en komen het kind bewonderen. En al gauw wordt er verteld dat 

het kind de Messias is, het licht, het kind van god. 

 

 Hoe ziet een Romeinse soldaat eruit? Lees bladzijde 17 voor en laat de illustratie zien. 

Leesvraag: Maak zelf een illustratie in deze stijl van jouw hoofdpersoon (tijd over? Maak er ook een van jezelf). 

 Lees bladzijde 12 'Ik kan haast...' t/m bladzijde 20 '...niet aan denken.' voor. Maria staat voor een moeilijke taak. 

Hoe kan ze nou zwanger zijn terwijl ze niet getrouwd is? Dat het kind van God is geloven de mensen nooit. Wat 

zou ze moeten doen volgens de kinderen? 

Leesvraag: Staat een personage in jouw boek ook voor een moeilijke taak? Vertel erover. 

 Wat doet een Timmerman in het jaar 0 zoal? Laat daarna bladzijde 24 zien.  

Leesvraag: Welk beroep past bij jouw boek? Maak daar illustraties bij zodat  

iedereen weet wat bij dit beroep hoort.  

 Het verhaal speelt zich af in het jaar 0. Alles was toen anders. Lees bladzijde  

33 'Elisabet...' t/m '...kant op gaat.' voor. Laat ook bladzijde 30 en 31 zien. 

Leesvraag: In welke tijd speelt jouw verhaal zich af? Hoe weet je dat? 

 Maria heeft Jozef verteld dat ze zwanger is van een kind van God.  

Lees bladzijde 44 'Als er drie...' t/m bladzijde 46 '...God is goed!' voor.  

Jozef heeft erover nagedacht en gelooft Maria. 

Leesvraag: Geloof jij alles wat je in jouw leest? Waarom wel/niet?  

Geloven de personages elkaars verhalen? 

 Op bladzijde 59 zie je de tocht die Jozef en Maria vermoedelijk  

gelopen hebben.  

Leesvraag: Welke route wordt door jouw personages genomen?  

Of waar speelt het verhaal zich af? 

 

'Jozef pakt mijn hand. Hij kijkt me aan en fluistert: 'Ik ben blij met jou als vrouw. 

Maar we moeten wel sterk zijn. We gaan nog heel wat beleven met dit kind.' 

 


