
Zoek mee! Zie je het schaap, de vos en de 
hagedis? Ergens heeft zich een man verstopt in 
een boom. Kun jij hem vinden? In dit kleurrijke 

kijk- en zoekboek komen de bekendste 
verhalen over het leven van Jezus voorbij: 
lees over de nacht waarop Jezus geboren 

wordt, over zijn doop en over de vele wonderen 
die hij verricht. Kun jij alle gebeurtenissen 

terugvinden op de grote platen?

Het leven van 

kijk- en zoekboek

Het leven van Jezus
kijk- en zoekboek
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Jezus wordt geboren

Jezus wordt geboren in Betlehem. Voor zijn 
vader en moeder, Jozef en Maria, is er geen plek 
in de herberg. Daarom moeten ze in een stal 
slapen. ’s Nachts wordt het kindje Jezus gebo-
ren. Maria wikkelt het jongetje in doeken en 
legt hem in een voederbak voor dieren. Her-
ders die buiten op hun schapen aan het letten 
waren, komen als eerste naar de kleine Jezus 
kijken. Ze hebben een engel gezien, die zei: 
‘Vandaag is Jezus geboren in Betlehem.’ Al snel 
komen er ook wijze mannen naar Betlehem. 
Een ster heeft  hun de weg gewezen. Ze brengen 
Jezus kostbare cadeaus: goud, wierrook en 
mirre. Als kind woont Jezus met zijn vader en 
moeder in het stadje Nazaret. 

Lucas 1:5 – 2:52
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