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Lucas 2:1-5 | De volkstelling

De volkstelling

‘Misschien wel,’ zegt Jozef. ‘Dat hangt ervan af 

hoe snel dat tellen gaat. Het kan zo een half jaar 

duren. Maar jij moet ook mee. Want jij hoort bij 

mij, Maria. Ook al zijn we nog niet echt getrouwd, 

jij hoort toch al bij mijn familie.’

Maria slikt. Ze legt een hand op haar buik. ‘Jozef, 

het duurt niet lang meer, en dan wordt mijn baby 

geboren. Dat weet je toch?’

‘Dat weet ik,’ zegt Jozef. ‘Maar ik kan er niets aan 

doen. Het is een bevel van de keizer.’

‘Maar hoe moet dat dan, als de baby komt? Daar 

moet mijn moeder toch bij zijn, om mij te helpen?’

‘Ik zal je helpen,’ zegt Jozef. ‘Ik zal voor je 

zorgen.’

Maria verwacht een kind. Een heel bijzonder 

kind. Een engel heeft verteld dat het jongetje 

op een dag de koning van Israël zal worden, 

net zoals David vroeger was. En niet Jozef is 

zijn vader, maar God zélf is de vader van haar 

zoontje. En nu moet ze zomaar op reis, helemaal 

naar Betlehem. Dat is niet fijn. Maar het kan niet 

anders. Wat de keizer zegt, moet gebeuren.

Maria gaat aan het werk. Ze bakt brood voor 

onderweg. Ze pakt wat extra kleren in, en 

doeken die ze gemaakt heeft voor de baby. Daar 

kan ze hem in wikkelen als hij geboren is. En een 

paar dagen later gaan Jozef en Maria op weg 

naar Betlehem. Het is een lange reis. Een zware 

reis, in de zon, over de stoffige zandweggetjes, 

over de heuvels. Het is een reis die gevaarlijk 

kan zijn. Elke dag kilometers lopen. Elke avond 

een plekje zoeken om te slapen.

Maria is zo moe dat ze bijna niet meer kan lopen. 

Haar rug doet pijn. En haar buik ook.

‘Nog even volhouden, Maria,’ zegt Jozef. ‘We zijn 

er bijna. Kijk daar, in de verte. Die muren. Dat is 

Betlehem.

En weet je wat ik ineens zat te denken? Jouw 

zoon wordt straks geboren in de stad waar David 

is geboren. En dat klopt precies met wat een van 

de profeten vroeger gezegd heeft. De redder van 

Israël wordt in Betlehem geboren. De redder van 

Israël, zo noemde de engel jouw kindje toch?

Het lijkt wel alsof God zelf het zo geregeld heeft.’
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Lucas 2:1-5
Jozef en Maria gaan naar Betlehem

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus 

bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het 

Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer 

dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius 

de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest 

geteld worden in de plaats waar zijn familie 

vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen  

op reis.

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret 

in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij 

kwam uit de familie van David, en David kwam 

uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar 

Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en 

ze was zwanger.


