
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

ls je ’s morgens beneden komt en je roept goedemorgen, dan mompelt 

je vader meestal iets onverstaanbaars. Hij hoort maar half wat er gezegd 

wordt, want hij zit met zijn neus in de krant. Hij wil graag weten wat 

het belangrijkste nieuws is voordat hij naar zijn werk gaat. Al heel vroeg heeft de 

krantenjongen de krant in de brievenbus gedaan. 

 

Heel lang geleden waren er nog geen kranten. Weet je hoe ze toen te weten 

kwamen wat er allemaal in de stad en in het land gebeurd was? Dan liep er 

iemand door de straten die heel hard riep wat er allemaal voor nieuws was. Je 

kon hem al van ver aan horen komen: hij had een bel bij zich. Als hij een tijdje 

heel hard gebeld had en ondertussen weer een straat verder gelopen was, stopte 

hij met bellen en riep zo hard mogelijk de laatste nieuwtjes: de schuur van boer 

Braamstruik is afgebrand….. de hertog heeft zijn been gebroken bij de jacht….. 

pastoor Wijnkelder zegent vandaag de nieuwe klokken…. 

 

Toen er op een gegeven moment kranten waren, hoefden ze niet meer te roepen. 

De mensen konden het zelf lezen. Werd er dan helemaal niks meer geroepen? 

Toch wel. De mensen bouwden een krantenstalletje in drukke straten en legden 

daar hun stapels kranten neer. En om er maar zoveel mogelijk te verkopen, 

riepen ze nu heel hard: Lees het spannendste nieuws in de Telegraaf! Extra, Extra! 

Ibrahimovic verkocht aan Paris S.G.. Nou ja, zo gaat dat in Amerika en in Engeland 

en in België. Bij ons gaat dat een beetje anders: daar komt de krantenjongen het 

dus gewoon bij je thuis brengen (om kwart over zes ‘s morgens! Gaap!). Je kunt 



het nieuws natuurlijk ook op het jeugdjournaal zien, of op de radio horen, of op 

internet lezen. 

 

 
 

Vóór Jezus, trad Johannes op. Hij leefde in de woestijn.  

Johannes zag er een beetje vreemd uit met zijn kameelharen jas. Hij 

at sprinkhanen en wilde honing. Dat lijkt me niet echt lekker, maar voor deze 

Johannes was het geen probleem. Johannes wist dat God zijn Zoon naar de aarde 

zou sturen. Hij wilde dat alle mensen dit goede nieuws zouden horen. Daarom 

riep hij heel hard tegen iedereen die het maar wilde horen: 

- Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. 

Hij bedoelde: zorg dat je goed leeft, dat je klaar bent om Jezus te ontvangen. 

Johannes was degene die God gebruikte om het goede nieuws bij de mensen te 

brengen. Johannes is als het ware de krantenjongen. Hij ging te voet door heel 

de streek en riep overal tegen de mensen dat ze moesten laten zien dat ze spijt 

hadden over hun zonden, over alles wat niet goed was geweest. Als ze dat deden, 

konden ze door Johannes gedoopt worden in de rivier. Ja, je hoort het goed, in 

de rivier. Dan werden ze helemaal onder water gedompeld. Let op, zei Johannes 

dan, straks komt Iemand die uit de hemel naar ons is gekomen. Luister naar Hem! 

Johannes had het natuurlijk over Jezus. 

 

Het is nu meer dan 2000 jaar geleden dat God Zijn Zoon naar de wereld heeft 

gestuurd. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, want over Hem gaat het 

natuurlijk. Maar ook nu nog wordt het goede nieuws verspreid. Elke week praten 

we erover in de kerk, thuis en op school. Pak je bijbel maar en lees het goede 

nieuws. Marcus begint er zijn evangelie mee: Begin van de blijde boodschap, van het 

goede nieuws, van Jezus Christus, de Zoon van God! 

 

Marcus 1, 1-8 

Uit:   Jezus kan niet voetballen  

 God houdt van kinderen  

 geschreven door Mgr. R. Mutsaerts 


