
Verteltheater Tijd voor Jezus  -  teksten bij dia´s Introductie  
 
De PDF van de dia´s en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater Tijd voor Jezus ook offline te gebruiken. 

 

Dia  Tekst Introductie Verteltheater Tijd voor Jezus 

1 Hallo jongens en meisjes. Welkom bij ons Verteltheater Tijd voor Jezus!  

Kijken en luisteren naar verhalen over het leven van Jezus. Zo leer je Jezus beter kennen.  

Even tijd vrij maken voor Jezus. 

Klik maar op de pijl om verder te gaan. Als je op de mp3-player klikt, kun je naar het verhaal luisteren.  

2 Het eerste verhaal gaat over de tijd dat Jezus Kind was, en over Maria en Jozef.  

Misschien denk je: dat is toch al 2.000 jaar geleden! Hoe weten we dan iets over zijn leven?  

Dat weten we door de mensen die Jezus hebben meegemaakt en daarover hebben verteld.  

3 Die verhalen staan opgeschreven in de Bijbel, in het deel dat met een moeilijk woord het Evangelie heet. Dat betekent ´goed nieuws´.  Want het is 

fantastisch goed nieuws dat Gods Zoon mens wilde worden voor ons. Dat vierden we een tijdje geleden met Kerstmis. Weet je nog?  

Het verhaal over de kindertijd van Jezus is uit het Evangelie van Lucas en Matteüs. (Lucas 2, 1-52 en Matteüs 2, 1-23) 

4 Het verhaal waar je nu naar gaat luisteren en kijken, begint net na de geboorte van Jezus, tweeduizend jaar geleden, in Bethlehem. Dat is een klein 

stadje in het land Israël, ruim 3.000 km van Nederland. 

5 De Joden die er woonden geloofden in God, maar voor de Romeinen die toen de baas waren over het land, was de keizer de allerhoogste.  

Uitgerekend toen Maria in verwachting was van Jezus, gaf de  keizer een bevel waardoor Jozef en Maria niet thuis, maar in Bethlehem waren toen Jezus 

werd geboren. Dat weet je misschien al wel. Maar weet je ook wat er daarna gebeurde? 

Klik maar op de pijl naar rechts. Ben je er klaar voor? 
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