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De volkstelling

10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Lucas 2:1-5
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

De volkstelling

Timmerman Jozef loopt met zijn tas met gereedschap 

door de stad. Hij is op weg naar het meer, buiten de 

stad. Zebedeüs, een vriend van hem, heeft zijn hulp 

gevraagd bij het bouwen van een nieuwe boot. Wat is 

het druk in Nazaret! Het marktplein is helemaal vol met 

mensen. En klinkt daar nou muziek? Een soort trompet 

lijkt het wel.

‘Er is een omroeper op het plein!’ roept een jongen. ‘Het 

is een heraut van de keizer!’

Een heraut van de keizer? Jozef stopt. Als er een heraut 

in de stad is, dan is er iets aan de hand. Iets belangrijks.

‘Mensen van Nazaret!’ roept een man. ‘Mensen van 

Nazaret, luister!’

Jozef gaat op zijn tenen staan. Tussen de mensen in ziet 

hij een man staan die duidelijk niet uit Nazaret komt. Hij 

heeft een mooie lange, witte jas aan met een rode sjerp 

eroverheen, heel andere kleren dan de mannen hier uit 

de stad dragen. Ja hoor, dit is vast iemand die voor de 

keizer werkt.

Jozef laat zijn tas met gereedschap op de grond 

zakken. Vóór hij naar zijn werk gaat, moet hij eerst 

horen wat er aan de hand is.

‘Mensen van Nazaret,’ roept de heraut. ‘Onze geliefde 

keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn 

rijk wonen. Hij wil dat we iedereen tellen. Dat is heel 

veel werk, want het Romeinse rijk is erg groot, zoals u 

wel weet. Dus daarom hebben we iets bedacht om het 

tellen wat makkelijker te maken: iedereen moet naar de 

plek waar zijn familie vandaan komt.

Dus: komt uw familie uit Jeruzalem? Ga dan terug naar 

Jeruzalem. Komen uw opa en oma uit het westen van 

het land? Dan gaat u daar naartoe. En daar blijft u dan 

tot we iedereen geteld hebben.’

‘Ja, maar ik ben net een huis aan het bouwen!’ roept 

een man.

‘En ik heb twee kleine kinderen!’ zegt een vrouw, die 

een baby op haar arm houdt en een peuter met zich 

meetrekt.

‘Daar kan de keizer helaas geen rekening mee houden,’ 

zegt de heraut. ‘U zorgt er maar voor dat u er komt.’

‘En dat noemt-ie makkelijk?’ moppert de man die naast 

Jozef staat zachtjes. ‘Ja, lekker makkelijk voor de keizer, 

misschien. Maar voor ons?’

Jozef pakt zijn spullen weer op. Hij gaat niet naar 

Zebedeüs om aan de boot te werken, maar hij gaat naar 

Maria. Dat is de vrouw met wie hij over een poosje gaat 

trouwen.

‘Maria,’ zegt hij. ‘We moeten op reis.’

‘Op reis?’ vraagt Maria verbaasd. ‘Hoezo?’

‘Er was zonet een heraut van de keizer in de stad,’ 

legt Jozef uit. ‘En die zei dat er een volkstelling komt. 

Iedereen moet naar de plek waar zijn familie vandaan 

komt, en dan gaan ze ons tellen. En ik kom uit de familie 

van koning David. Dus ik moet naar de stad waar David 

geboren is. Naar Betlehem.’

‘Blijf je lang weg?’ vraagt Maria.


