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Jezus’ vlucht naar Egypte

Matteüs 2:13-23
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Jezus in gevaar

Inleiding
‘Goedemorgen Madelief’! Juf staat bij de deur van de 
klas. ‘Kom maar snel zitten, dan gaan we de dag begin-
nen’. Als alle kinderen in de kring zitten, vertelt de juf: 
‘Vanaf morgen komt er een nieuw kind in de klas. Ze heet 
Sarah en woont nog maar pas in ons dorp. Ze komt uit 
een ander land. Het was daar niet veilig. Soldaten liepen 
in de straat met geweren. Er was vaak brand in huizen en 
gebouwen. Dat komt omdat er daar oorlog was. Daarom 
is Sarah met haar papa en mama naar Nederland ge-
vlucht. Hier zijn ze wel veilig. Zullen we allemaal Sarah 
helpen om snel vriendjes te maken?’

Vertelling 
Het is bedtijd. Voor Maria en Jozef is het tijd om te gaan 
slapen. Vandaag hadden ze visite. Er kwamen drie wijze 
mannen op bezoek uit een ver land. Ze kwamen voor hun 
pasgeboren Kindje en brachten bijzondere cadeaus mee 
voor baby Jezus. 
Als ze liggen te slapen, krijgt Jozef een droom. Hij ziet in 
zijn droom een engel van de Heer! De engel zegt tegen 
Jozef: ‘Je moet vluchten Jozef, samen met Maria en het 
Kind. Koning Herodes is boos en wil het Kind doden. 
Vlucht snel naar het land Egypte en blijf daar, totdat ik 
zeg dat jullie weer veilig terug kunnen komen’. 
Zo vluchten Jozef, Maria en hun Kind Jezus naar Egypte. 
Als Jozef en Maria zijn weggegaan uit Betlehem, gebeurt 
er daar iets heel ergs. De boze koning Herodes stuurt 
soldaten om alle kleine jongetjes dood te maken. Hero-
des wil niet dat Jezus Koning wordt, want dan is hijzelf 
niet meer de baas. Als ik alle kleine jongetjes dood laat 
maken, zit het Kindje Jezus er vast ook tussen, denkt hij. 
Wat hebben de mensen veel verdriet in Betlehem! 

Na een paar jaar sterft Herodes, hij is dood. En Jozef 
droomt weer en ziet een engel van de Heer. De engel 
zegt tegen Jozef: ‘Nu is het weer veilig in Israël, ga maar 
weer terug met Maria en het Kind’. En zo gaan ze op weg 
naar Israël. Ze komen aan in de stad Nazaret. In Nazaret 
vinden ze een huis om in te wonen. Ze zijn weer veilig 
thuis gekomen. 

Vragen
• Kun je iets belangrijks noemen dat een engel doet?
• Komen er nu nog weleens engelen op de aarde?
• Heb je zelf weleens een engel gezien? Of iemand die je 

kent?
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God beschermt zijn Zoon

Inleiding
Hebben jullie wel eens gedroomd? Ja, natuurlijk, iedereen 
droomt elke nacht. Soms weet je nog wat je hebt gedroomd. 
Als dat heel leuk of vreemd was. Er gebeurde bijvoorbeeld 
iets dat helemaal niet kan. Je kunt ook heel eng dromen: 
een nachtmerrie. We zeggen: ‘dromen zijn bedrog’. Het is 
niet echt, het gebeurt alleen in jouw gedachten.
In de Bijbel is dat soms anders, lezen we. Daar gebruikt 
God dromen om een boodschap door te geven. Vorige 
week gebeurde dat bij Jozef. Hij kon gerust met Maria 
trouwen, ook al was ze in verwachting. 
Vandaag heeft Jozef weer een droom. Daarin vertelt God 
hem wat hij moet doen. En weer luistert Jozef goed naar 
wat God hem zegt. Gelukkig maar!

Bijbelverhaal
Jozef droomt. De droom komt dus van God. In die droom 
ziet hij een engel. En Gods boodschap is duidelijk: ‘Sta 
op en vlucht met het Kind en zijn moeder naar Egypte, 
want koning Herodes is naar het Kind op zoek en wil het 
doden. Blijf in Egypte tot Ik je weer roep’.
Jozef schrikt: Jezus in levensgevaar. Wil Herodes hem 
doden? Dan moet hij als vader op aarde dat proberen te-
gen te houden. Hij staat op, maakt Maria wakker en zegt: 
Maria, we moeten vluchten. De koning probeert Jezus 
kwaad te doen. Ze kijken naar Jezus. Hij ligt daar zo lief 
en onschuldig te slapen. Hij is klein en ongevaarlijk voor 
iedereen. Maar: Hij is wel Gods Zoon. Hij zal de mensen 
redden van de macht van de duivel, als Hij groot is. 
Gods vijand, de duivel, weet dat dit kleine, onschuldige kind-
je groot zal worden en hem zal verslaan. Daarom probeert 
hij nu al van Jezus te winnen door hem te vermoorden. Dan 
kan Jezus de mensen niet meer over God vertellen, dan kan 
Hij geen wonderen meer doen en redding brengen. Voor dat 
gemene plan gebruikt de duivel hij koning Herodes. 
Herodes regeert over Israël; hij is een wrede en slechte 
koning. Hij zorgt niet goed voor de mensen en de mensen 
haten hem. Koning Herodes krijgt bezoek van de Wijzen. 
Zie vragen naar de geboorteplaats van de nieuwe koning. 
Dan wordt Herodes bang. Zal deze pasgeboren koning 
hem later van de troon stoten?. Dat zal niet gebeuren. Hij 
weet niet precies waar de nieuwe koning woont, maar wel 
dat het in Betlehem is. Hij stuurt zijn soldaten naar het 
dorp waar koning David ooit geboren werd en doodt daar 
alle kleine kinderen. Dan moet die aanstaande koning 
Jezus er ook bij zitten. Een duivelse gedachte die heel 
veel verdriet brengt.

Het is gelukkig anders. God heeft Jozef op tijd gewaar-
schuwd. Zo ontsnapt Jezus. De wrede koning Herodes 
krijgt Hem niet te pakken. De Here God beschermt zijn 
Zoon. Hem mag niets overkomen. Hij moet nog doen 
waarvoor Hij op aarde is gekomen.
Daarom werd Jozef gewaarschuwd door Gods engel 
in een droom. Jozef luistert gehoorzaam naar die enge 
droom. Hij doet wat God van hem verwacht. Nog die-
zelfde nacht gaat hij met het Kind en zijn moeder Maria 
naar Egypte. Hij vlucht naar  het land, waar de Israëlieten 

vroeger slaven waren. Daar is het nu veilig voor hen, daar 
wordt Jezus groot. Nee, God wil niet dat zijn Zoon ver 
weg, in Egypte, blijft wonen. Jezus hoort thuis in Kanaän, 
tussen het Joodse volk. Dat is zijn moederland, daar zal 
Hij zijn werk doen, voor alle mensen. 
Daarom krijgt Jozef weer een droom van God, als koning 
Herodes er niet meer is. Gods boodschap is: ‘Sta op, 
neem het Kind en zijn moeder en reis terug naar Israël, 
want zij, die het Kind wilden doden, zijn gestorven.’

Jozef, Maria en Jezus reizen weer helemaal terug naar 
Israël. Ze gaan niet meer terug naar Betlehem, de stad van 
David. Dat durft Jozef niet. Zeker niet als hij hoort dat de 
slechte Archelaüs, de zoon van koning Herodes, nu koning 
is over Judea. Archelaüs is net zo slecht en wreed als zijn 
vader. Jozef is bang voor hem en wil niet terug naar Betle-
hem. Archelaüs zal Jezus ook zeker kwaad proberen te 
doen. Dat heeft Jozef niet zelf bedacht, ook die aanwijzin-
gen komen van God zelf. Hij beschermt zijn Zoon voortdu-
rend en gelukkig helpt Jozef daar gehoorzaam bij.  
Daarom gaan Maria en Jozef met Jezus naar Galilea, 
een afgelegen streek in Israël. Daar staan geen paleizen. 
Daar leeft Jezus gewoon als de zoon van een timmer-
man. Niets bijzonders aan. Nou, misschien toch wel. Zo 
gaat in vervulling, wat een profeet heeft aangekondigd, 
lang geleden: Jezus zal Nazoreeër heten. Hij zal uit Na-
zaret komen, als Hij aan het werk gaat.
De Zoon van God lijkt gewoon, maar is iemand anders 
dan de mensen denken. De Messias krijgt een gewone 
joodse opvoeding. Hij leert de Here God kennen en zijn 
woorden, zoals al zijn vrienden. Jezus groeit als gewone 
jongen op in het verre Nazaret. Daar heeft Hij alles dat 
nodig is voor zijn werk later.
Zo beschermt God zijn Zoon.

Afsluiting
God de Vader zorgde dat Jezus een veilige plek had om 
te leren leven en geloven. We lezen in de Bijbel dat Jezus 
gehoorzaamheid heeft moeten leren. Hij was zonder zon-
de, maar was een gewoon mens die net als wij opleiding 
en oefening nodig had. Zoals iedere joodse jongen heeft 
Jezus moeten lezen in de Tora en de betekenis daarvan 
moeten ontdekken. Hij moest leren bidden, enzovoorts.
Ook jij hebt ouders gekregen om je te leren in onze maat-
schappij je weg te vinden. Ze leren je van alles, helpen je 
en sturen, waar nodig, je bij. En als je een fout maakt hopen 
ze dat je daarvan leert en straffen je meteen af. Dat alles kan 
alleen als jij je veilig voelt en je ouders om je geven. 
Daarom een paar vragen om samen te bespreken: 
• Wat vind jij ervan om een beschermde opvoeding te 

krijgen? Dat je ouders je beschermen tegen gevaren. 
Of kun je dat eigenlijk zelf wel.

• Welke gevaren bedreigen jou in het alledaagse leven? 
Heb je anderen nodig om je daartegen te beschermen?  

• Ben je blij, dat je van jouw ouders niet alles mag wat je 
wilt? Zou hun ‘nee-zeggen’ iets te maken hebben met 
hun geloof in God?
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Een beschermde opvoeding

Inleiding
Als je ’s avonds ergens pas laat weggaat, komen je 
ouders je vast wel eens ophalen. In de avond is het niet 
altijd even veilig op straat en zo kunnen ze voorkomen 
dat er iets gebeurt. Het kan vervelend zijn, omdat je ze 
dan moet vertellen wanneer je weggaat en als ze op 
je staan te wachten, kun je niet stiekem nét iets langer 
blijven. Maar het is wel lekker veilig zo.
Ook Jezus’ ouders probeerden hem te beschermen, 
maar daarvoor moesten ze wel iets meer doen dan een 
keertje mee terugfietsen van een verjaardagsfeestje. 
Koning Herodes wilde baby Jezus namelijk doodmaken, 
omdat hij had gehoord dat Jezus koning zou worden. 
Straks zou Jezus hem nog van de troon stoten! Daar 
kreeg Herodes de rillingen van en hij wilde het probleem 
het liefst zo vroeg mogelijk oplossen, door Jezus als kind 
al te doden. Afschuwelijk, hè?
Het verhaal van vandaag gaat erover hoe Jozef en Maria 
samen met God Jezus beschermden terwijl hij een kind 
was, maar helaas ook over kinderen die niet beschermd 
werden tegen Herodes.

Verhaal
Het is vannacht zo stil in de stal, denkt Jozef. Naast hem 
slapen Maria en de kleine Jezus al. Gisteren was er veel 
meer geluid geweest: toen waren de drie koningen uit het 
oosten hier nog. En nog wat eerder drie herders. Jezus 
heeft al heel wat rare kraamvisites achter de rug. Maar nu 
zijn ze gewoon weer met zijn drietjes. Wel zo rustig. Jozef 
glimlacht tevreden en hij valt langzaam in slaap.

Maar dan krijgt Jozef een droom. Een oogverblindende 
gestalte verschijnt voor hem. Jozef weet gelijk dat het een 
engel van God is en zijn mond valt open van verbazing. 
De engel heeft een gezicht dat ervoor gemaakt lijkt te zijn 
om te lachen en te zingen en God te prijzen, maar nu kijkt 
hij ernstig. 
‘Sta op!’ zegt de engel. ‘Je moet met Maria en Jezus naar 
Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven totdat ik zeg 
dat jullie terug kunnen gaan.’
Egypte? Jozef weet niet wat hij hoort, maar hij denkt er 
niet aan om te protesteren. God zal wel redenen hebben 
om hem naar Egypte te sturen, en als het moet, dan gaat 
hij natuurlijk, maar toch vraagt hij zich af waarom.
Alsof de engel de vraag in zijn ogen leest antwoordt hij: 
‘Koning Herodes is op zoek naar het kind, hij wil het do-
den. Alleen zo kunnen jullie Jezus beschermen.’
Jozef knippert met zijn ogen en het droombeeld van de 
stralende engel verdwijnt. 

Hij staart weer naar de stal, die nu erg donker en duf lijkt. 
Maar hij staat daar niet lang bij stil en kruipt onmiddellijk 
overeind. Hij schudt Maria aan haar schouder heen en 
weer. ‘Maria,’ zegt hij. ‘Wakker worden.’
Maria kreunt en knippert met haar ogen. ‘Hoezo? Het is 
midden in de nacht.’
‘Ik zag een engel in mijn droom,’ antwoordt Jozef. 
Maria schrikt gelijk wakker. ‘Wat zei hij?’
‘We moeten hier weg, naar Egypte. Jezus is hier in 
gevaar.’
En zo vertrekken ze, midden in de nacht.

Tien kilometer verderop ijsbeert koning Herodes in een 
pesthumeur heen en weer in zijn paleis. Hij is verschrik-
kelijk kwaad. Een paar weken geleden waren drie wijze 
mannen uit het oosten langs zijn paleis gekomen. Ze 
hadden gevraagd: ‘Waar is de koning van de Joden die 
kortgeleden geboren is? We zagen een stralende ster 
aan de hemel staan, die betekent dat Hij geboren is.’
Herodes was daar ontzettend door geschrokken. Een 
koning? Maar hij is de koning! En toen werd hij heel erg 
verschrikkelijk kwaad. Als er een nieuwe koning geboren 
was, dan wilde die hem natuurlijk van de troon stoten. Dat 
moest hij koste wat het kost voorkomen.
Hij liet zijn wijze mannen en raadgevers uitzoeken waar 
die koning, die ‘Messias’, geboren zou worden en stuurde 
toen de drie koningen naar Betlehem. Toen ze weggingen, 
zei Herodes tegen hen: ‘Kunnen jullie op de terugweg 
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langs mijn paleis gaan? En vertel me dan waar dat kind 
geboren is. Als er een nieuwe koning geboren is, dan 
wil ik hem ook prijzen!’ Hij verborg voor hen wat hij echt 
wilde doen: het koningskind doden.
Maar de weken gingen voorbij en nog steeds waren de 
drie koningen niet terug. Herodes beseft dat de wijze 
mannen niet terugkomen. Of ze hadden hem door of 
iemand heeft hen gewaarschuwd voor Herodes’ plannen. 
Dus nu weet Herodes niet waar het koningskind leeft.
Maar Herodes geeft het niet op. Hij moet en zal het 
koningskind doden. Dus bedenkt hij een verschrikkelijk 
plan. Van de wijze mannen weet hij dat het kind niet 
ouder kan zijn dan twee jaar.  Dus stuurt hij zijn soldaten 
naar Betlehem. Hij beveelt ze om alle jongens jonger dan 
twee jaar in Betlehem te doden… Daar moet dat ko-
ningskind dan wel tussen zijn, denkt Herodes. Probleem 
opgelost.
En ondertussen huilen in Betlehem de families van de 
vermoorde kinderen. 

Maar Jezus is ontsnapt. God heeft een plan met Hem 
en heeft Hem gered. Hij leeft samen met zijn ouders in 
Egypte. Ondertussen wordt Herodes ouder en sterft hij. 
Op de dag dat Herodes sterft, krijgt Jozef opnieuw een 
droom. Hij ziet dezelfde engel als de vorige keer. De 
engel zegt: ‘Sta op! Ga terug naar Israël, met Maria en 
Jezus. Want Herodes, die het kind wilde doden, is dood.’
Jozef wordt wakker met een glimlach op zijn gezicht. Hij 
maakt Maria wakker en zegt tegen haar: ‘Maria, we kun-
nen terug. We kunnen weer naar Israël.’
Maar dezelfde week nog hoort Jozef dat Herodes wordt 
opgevolgd door zijn zoon, Archelaüs. Jozef heeft niet 
veel goeds over die Archelaüs gehoord en durft niet meer 
naar Judea in Israël te gaan. 
Die nacht krijgt hij weer een droom. God zegt tegen hem 
dat hij naar Galilea moet gaan. Dus gaan Jozef, Maria en 
Jezus in Nazaret wonen, een klein plaatsje in Galilea.

Slot
Jozef en Maria hebben veel moeten doen om Jezus veilig 
te laten opgroeien. Ze zijn zelfs naar een ander land 
verhuisd. God hielp hen hierbij, door te zeggen wat ze 
moesten doen. 
• Word jij wel eens beschermd?
• En bescherm jij anderen wel eens?
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