
Modern kerstverhaal geschreven door de Martieners: Kees, Jelle, Sara en Roel 

 

Greetje ging naar Boerakker om aan het meisje Margje te vertellen dat ze zwanger zou worden van 

een zoon die ze Jezus zou moeten noemen. Hij zal de zoon van God genoemd worden en God zal 

hem de troon van zijn vader Deeffie geven. Eeuwig zal hij koning zijn. Aan hem komt geen einde. 

Margje keek verbaasd en vroeg aan Greetje: "Hoe kan dat nou? Ik heb nog nooit samen met Jannes 

uhm... in de giertank gekeken!" Greetje antwoordde: "De heilige Geest en God hebben het zo gewild. 

God is de vader van jouw laiverd, en hij zal als heilig worden 

beschouwd. Ook je tante Rieke krijgt een kind, over zes maanden. 

Hoewel ze al te oud is om giertanks te bekijken en ze nu van haar 

AOW leeft, heeft God haar een kind geschonken. Want Gods wil 

is wet." Margje zei daarop: "Nou, laat maar kom'n dan! Naar God 

zal ik braaf luisteren." Na de boodschap gebracht te hebben 

fietste Greetje weer de A7 op. 

Niet zo lang geleden wou burgemeester Arnoldus (Anjo voor 

vrienden) weten hoeveel studenten er in zijn Groningen 

rondzwierven. Ze moesten vanuit Groningen en ommeland 

komen om zich te laten inschrijven. Iedereen ging door weer en 

wind (het is namelijk een koud land, Nederland) op weg naar 

Groningen. Zo ook Jannes samen met zijn aanstaande vrouw 

Margje die zwanger was. Ze woonden ergens in the middle of 

nowhere, dus ze hadden een lange reis voor de boeg.  

Gelukkig had Jannes een motor met zijspan. Maar na een paar kilometers begaf hij het onder het 

gewicht van Maria. Dus moest Jannes de motor duwen en Margje zat lekker relaxed in de zijspan. 

Eenmaal aangekomen in Groningen gingen ze op zoek naar een hotel. Maar aangezien ze nog 

studenten waren, waren alle hotels veel te duur. Gelukkig 

kwamen ze een kerk tegen, genaamd de Martinikerk die zich 

op dat moment voorbereidde op een avonddienst. De 

voorganger was zo vriendelijk om ze naar een kamer te 

brengen waar niemand was. Daar bracht Margje haar 

eerstgeboren kind te wereld in het mooie stadje Groningen. 

Niet ver daarvandaan waren jongeren met hun Playstation aan 

het gamen in de nacht. Opeens stond er een Engel van de Heer 

bij hen en schrokken ze heel erg omdat ze door het felle licht 

de Playstation niet meer konden zien. De engel zei: wees niet 

bang, de Playstation is niet kapot. ik kom alleen goed nieuws 

brengen. Vandaag is in de Martinikerk een baby geboren die de 

wereld zal redden. Zijn naam is Jezus. Jullie zullen hem vinden 

in een zijspan in de kerk. Plotseling kwamen er allemaal lichtjes 

en klonk er engelengezang uit de boxjes. 


