Kerstspel kleuters Lisbloem 2008.
Het kindje in de stal.
Heel lang geleden woonde er in het land van de Bijbel een ezeltje. Dat ezeltje
heette Josja. De baas van Josja heette Jozef, hij was timmerman. Jozef hield veel
van zijn ezeltje, maar hij hield nog meer van Maria, met wie hij trouwen ging.
Op een dag zag Josja dat er in het huisje van Maria een helder licht scheen. Hij
hoorde een engel tegen Maria zeggen:
engel tegen Maria:
Luister goed wat ik ga zeggen
Luister goed wat ik vertel
Jij krijgt straks een kleine baby
Jezus heet Hij, hoor je wel?
Maria antwoord:
Heeft God mij dan uitgekozen?
‘k Ben maar een gewone vrouw
Dan ga ik met Jozef trouwen
Waar ik heel erg veel van hou
liedje: engeltje uit de hemel
Josja was erg blij. Hij dacht: kon ik maar praten, dan kon ik Jozef zeggen wat ik
heb gehoord. Maar God stuurde ook een engel naar Jozef om hem het goede
nieuws te vertellen. Er waren een heleboel dingen in orde te maken voor de
baby. Josja keek toe, terwijl Jozef een prachtig bedje timmerde. Op een dag
hoorde het ezeltje dat Jozef tegen Maria zei:
Jozef tegen Maria:
Pak je koffer, pak je kleren
Want de keizer eigenwijs
Die zegt dat wij samen moeten
Vlug naar Betlehem op reis.
Maria zegt tegen Jozef:
’t Kindje wordt al haast geboren
want mijn buik is al zo dik!
Jozef zegt tegen Maria:
God zal zelf wel voor ons zorgen
Hij is bij ons, dat geloof ik.

We hebben Josja toch, zei Jozef en aaide het ezeltje over zijn kop. Die zal je
dragen en ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg.
Toen begonnen ze aan de lange reis. Josja was trots dat hij Maria mocht dragen.
Klip…klep…klip…klep… deden zijn hoefjes. Uren en uren liepen ze.
Liedje: sjok, sjok, sjok
Maria tegen Jozef:
He, he Jozef, zijn we bijna
aan het einde van de weg?
‘k Ben zo moe, ik wil gaan slapen
het is wel genoeg nu zeg!
Josja zag dat Jozef ongerust naar Maria keek. Maar gelukkig, ze hoefden niet
ver meer.
Eindelijk kwamen ze in Betlehem aan. Josja was zo moe, dat hij bijna geen
pootje meer kon verzetten. Jozef klopte aan bij een herberg.
Jozef tegen herbergier:
Dag meneer, wij willen slapen
want we zijn echt heel erg moe
graag een kamer voor Maria
dan kan zij naar bed nu toe.
herbergier tegen Jozef:
Nee, het spijt me, het is jammer
maar mijn herberg is bezet.
Er is wel een stal daar ginder
maak van het hooi dan maar een bed.
Het ezeltje was blij. Hij vond het fijn dat hij bij Jozef en Maria mocht blijven. In
de stal maakte Jozef een droog, warm plekje voor Maria om uit te rusten. Daarna
pakte hij een voerbak voor Josja en deed daar wat hooi in. Ia..ia.. zei Josja. Hij
had best honger gekregen na zo’n lange tocht. En daar, in de stal, werd die nacht
het Kindje geboren. Voorzichtig wikkelde Maria hem in zachte doeken. Jozef
nam Josja’s voerbak en deed er schoon hooi in. Trots keek het ezeltje toe, hoe
Jozef de kleine Jezus op het warme hooi legde.
liedje: koetjes in ’t stalletje
Die nacht waren er in Betlehem nog meer mensen wakker. Dat waren de
herders. Zij zaten in het veld en pasten op de schaapjes, die rustig lagen te
slapen.

lied: de herdertjes lagen bij nachte
Maar opeens werd de donkere hemel heel licht. Geschrokken sloegen de herders
de handen voor de ogen.
engel tegen de herders:
Jullie hoeven niet te schrikken
verderop daar in het dal
is een Koningskind geboren
en je vindt Hem in een stal.
Daarna kwamen er nog veel meer engelen. Zij zongen een lied ter ere van God.
lied: gloria + engelendans
Toen gingen de engelen terug naar de hemel, het werd weer stil en donker.
herder 1 tegen de andere herders:
Is dit een droom? Nee, ik ben wakker
de engel heeft het net gezegd
kom, we gaan vlug samen kijken
waar het Kind is neergelegd.
En ze liepen zo snel ze konden naar Betlehem. Toen ze bij de stal kwamen,
deden ze zachtjes de deur open en keken om het hoekje. Ze zagen Maria, Jozef
en het kleine Kindje. Zachtjes kwamen ze dichterbij.
herder 2 als ze het Kindje zien:
Dag lieve kleine baby
in die houten kribbe daar
Dat is Jezus, onze Koning
’t is een wonder; het is waar!
De herders gingen terug naar hun schapen.
In een heel ver land woonden drie geleerde mannen. Op een nacht zag 1 wijze
een schitterende ster staan. Hij riep de anderen.
Wijze 1 tegen de andere wijzen:
Kom eens buiten, kom eens kijken!
Naar wat schittert daar heel ver
Er is vast een Kind geboren
want het is een koningsster!

Wijze 2 tegen de andere wijzen:
Laten we maar gauw gaan zoeken
naar dat heel bijzond’re Kind
Pak in: goud, wierook, mirre
en versier het met een lint.
Gauw gingen ze op reis.
lied: wij zijn op weg
Op een avond stond Josja in de stal wat te eten, toen hij in de verte 3 kamelen
aan zag komen. Op die kamelen zaten deftige mannen met prachtige mantels
aan. De mannen stapten af en gingen naar binnen. De wijze mannen knielden
voor Jezus neer. Ze gaven Hem de kostbare geschenken: goud, wierook en
mirre.
Herders en wijzen samen bij de stal:
Samen hebben wij gevonden
Jezus, Heer voor jou en mij
Hij wil ook jouw Koning wezen
Hij maakt alle mensen blij!
Later konden Jozef en Maria gelukkig weer naar hun eigen huis in Nazareth.
Iedereen was blij, maar vooral Josja. Want zijn vriendje werd de kleine Jezus.
En tevreden zei Josja: ia..ia..ia.

