
tafereeltjes kerstwandeling G5.Netwerk

route aangeven met geplastificeerde sterren

instructies aan de spelers
– beeld je verhaal uit, wijs aan wat er (virtueel) staat. Bedenk: hoe praat je, hoe sta je, hoe loop je?
– hoe geven we je aan hoeveel groepjes er zijn of wanneer je klaar bent?  → App-groep gemaakt
– bij de tafereeltjes staat in een zin aangegeven wat de kern is. Als je wilt improviseren: leuk! Maar 
houdt dit in de gaten en geef door waar mensen nu heen moeten lopen

instructies aan lopers
– je krijgt een route mee, waar je de tafereeltjes kunt vinden. (in de tekst staat nu vaak ergens, moet 
dit vervangen?) Met verbindende tekst, bijvoorbeeld

 naar 4 ‘Jozef en Maria reizen ver. Ze worden zo moe, zeker Maria die zwanger is. Maar ha, 
daar is Bethlehem; nu kunnen ze eindelijk uitrusten.
….
Maar nee, iedereen is nu op reis voor de volkstelling! Er is nergens plaats voor hen. Hoe 
moet dat nou? Wacht, daar is nog een herberg. Beschrijf huis, bijvoorbeeld bij twee sterren 
of bij een hele grote O, daar moet het vast gaan lukken! Bel maar aan!΅

– wil je het verhaal leren kennen en zien? Volg dan de sterren (voorbeeld bij de hand)

1 engel die Maria het goede nieuws vertelt

engel: (ook verteller: schilder je decor met weidse armgebaren en wijs aan waar iets is)
Maria: iemand uit publiek
attribuut: keukenstoel voor Maria om op te zitten; is ze ergens mee bezig, bv pannen en 
groente schoonmaken?/ boek met tekeningen uit die tijd of kinderbijbel 

engel: (vraag aan aankomend groepje:) Hee, weten jullie waar we zijn? (laat kinderbijbel zien en 
wijst daarin aan) Nou, ik zie hier wat anders hoor. Denk ook maar ‘s mee en gebruik je fantasie Ik 
vertel over vroeger. Vroeger, heel lang geleden, waren we in Nazareth, een klein plaatsje in een ver 
land.  Want daar gebeurde toen iets heel belangrijks, in het jaar nul. (daar draait onze geschiedenis 
om) Kijk maar.
Nou doen we alsof ik een engel van God ben en ik ga naar dat meisje daar: dat is Maria. Zij heeft 
verkering met Jozef en nu ga ik haar vertellen dat ze een kind krijgt. Dat kind is de Zoon van God. 
Hij komt naar de aarde om ons, de mensen te redden (ja, ook jou en jou (wijs iemand in het groepje 
aan). Ja, dat is echt gebeurd zo. Die engel ging naar Maria. Hoe denken jullie dat ze gaat reageren? 
Nou? Wie wil dat laten zien?
*
Dan zegt de engel: ‘Je moet niet bang zijn, Maria. God heeft jou uitgekozen voor iets moois. Je zult 
in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal de mensen heel blij 
maken.’

*Evt kan die iemand ook tekst (zie hieronder de lofzang) oplezen en vraag ‘m ‘Ga maar op die stoel
zitten! Wat denk je nu? En wat zeg je nu? Dit is om diegene op gang te brengen

geef tekst mee

lucas 1: 46 – 50  De lofzang van Maria (1e helft)

Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem.



Hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,

mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:

Źij is gezegend. Want God, die machtig is en heilig, 
heeft iets geweldigs met mij gedaan. 
Aan mensen die naar hem luisteren,

geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

Engel daarna: Ja, en toen ging Maria gewoon door met waar ze mee bezig was. Maar ze weet: God 
zorgt voor mij. Ik krijg een kind en dat zal ik Jezus noemen.  Want God geeft zijn liefde, nu en 
altijd.
Maar Jezus moet in Bethlehem worden geboren. Want dat is de stad van koning David. Maar hoe 
komen ze daar? Ze gaan heus niet zomaar op reis...dat is veel te veel gedoe!
Help je ons zoeken hoe dat moet? Loop dan maar snel door.

Gaat om: boodschap liefde (zie meegeven papier met lofzang) en doorsturen

2 Herodes die volkstelling aankondigt en heraut opdracht geeft

Herodes:               
heraut/ lijfwacht: 
attributen:           wij zorgen voor zwaarden en evt. mantels, riemen en kroon

Herodes: (hard praten) IK ben koning Herodes.  En IK ben heel belangrijk. Dat zien jullie wel, 
toch? (als een groepje meewerkt, gilt het nu hard ‘ja’) Keizer Augustus wil een volkstelling houden,
hij wil weten over hoeveel mensen hij de baas is – nou, dat wil IK ook wel ‘s weten. We zullen wel 
‘s zien WIE hier de belangrijkste is. (wijst op zichzelf) Iedereen (wijst om zich heen, ook naar 
groepje toeschouwers)  moet MIJ  aanbidden – en anders zal ik jullie ‘s  snel een kopje kleiner 
maken! (kijkt vervaarlijk en haalt hand langs keel)
Heraut! ( Herodes wendt zich tot heraut, die meteen onderdanig aankomt) Dienaar! Vertel iedereen 
dat ze zich moeten inschrijven! In de plaats waar ze vandaan komen! Kan niet schelen of de reis ver
en moeilijk is! Ook met een kleine baby moet je op reis (of hier nog concreter : Jozef en de hoog-
zwangere Maria toelichten) Want IK wil weten hoe belangrijk IK ben!

Heraut:  loopt netjes weg met zijn opdracht of herhaalt deze zonodig, als Herodes te onduidelijk is. 
‘ oet het zo?’ (bibber). Ḿ Richt zich (schouderophalend) tot groepje: Nou ja, al die mensen moeten 
op reis voor de volkstelling. Ga maar ‘s zoeken: Jozef en Maria lopen hier ook ergens.

Hierbij al beetje verwijzen naar kindermoord, die overal wordt afgebeeld. Dit is die enge Herodes!

Gaat om: kernwoord= koning, want Jezus is koning/ groepjes weer op weg sturen.

3 Jozef en Maria op reis naar Bethlehem

Jozef:
Maria:
(kleding: dikke  buik; doet moe en bedeesd; zit moe op stoel en wil niet)
attributen: keukenstoel, waar Maria op zit./ krentenbollen of mandarijnen?



Jozef: o, daar komen weer mensen. Kom Maria. We moeten ook op reis. We moeten helemaal naar 
Bethlehem. Want Herodes heeft bevel gegeven voor een volkstelling: iedereen moet dus op reis naar
de plaats waar zijn familie vandaan komt. En onze familie komt helemaal ver weg uit Bethlehem, 
want wij stammen af van koning David. Dat was een belangrijke koning, die veel van God hield. 
Maar nu wonen wij ver weg in Nazareth en dus moeten wij op reis.
Kom Maria ( trekt haar overeind van haar stoel richting de koffers) Nu de koffers snel inpakken en 
de ezel halen.  Ezel moet wel vermeld, want die staat op alle kerstplaten!
(naar publiek:) weten jullie waar Bethlehem ligt? Welke kant moeten wij op?
(Jozef en Maria vertrekken, zeulend met de koffers) Kijk, we hebben nog krentenbollen, willen 
jullie ook?

4 Herberg is vol!

Locatie: 
Herbergier: 

maken: bord ‘Bethlehem, herberg’aan het huis
hoe vinden ze huis, staat dit bijvoorbeeld in de route-beschrijving? Dan kun je daarmee de moeite 
van de reis benadrukken.

hmm, hier hoort geen tekst bij. Herbergier hoeft alleen maar mopperig de deur dicht te gooien als 
groepje aanbelt ‘Wat willen jullie?! Mijn herberg is ook vol. Nergens is plaats voor jullie! Ga maar 
een stal zoeken of zo. Succes! Doei!’

Gaat om: 1)vol en 2)verwijzing naar volgende tafereeltje: de stal (welbekend van schilderijen , 
maar niet van de bijbel)

5 geboorte van Jezus in de stal

verteller:
Jozef:
Maria:
Benodigd: 1)mooi decor met kribbe voor babypop! 2) babypop 3)copien met de tekst van ér 
is een kindeke’ 4) mand met aangestoken led-lichtjes neerzetten

Jozef: Welkom! Kom er maar bij, hierheen, kom maar kijken.
Welkom in deze arme stal. Hier is vannacht ons kindje geboren. We hebben hem Jezus 
genoemd, zoals de engel zei; dat betekent: God redt. 

Maria: Kom maar dichterbij. Hier. Hier in de kribbe, de voederbak van de os, hier ligt het kindje 
Jezus. (wijs hierbij) uit de lofzang van Simeon O, stel je voor: dat kindje is het licht. Hij 
wijst ons de weg naar God. Hij is onze held.
o, kunnen we iets moois zingen voor hem? Dat hoort er vanavond wel bij he? Kijk, we 
hebben hier de tekst van ‘er is een kindeke geboren op aard’  mogen jullie verzinnen hoe we 

             dit doen: voorzingen, opgeladen i-phone , cd-speler

Jozef: Bedankt voor jullie bezoek! Hopelijk worden jullie daar net zo blij van als wij. Vertel aan 
iedereen die je tegenkomt, dat ze ook moeten komen kijken. Dat het feest is omdat God van ons 
houdt! En dat we dat aan iedereen mogen vertellen! Dan vieren we samen het feest van Jezus’ 
geboorte.
Neem dus maar een kaarsje mee uit die mand (wijs aan) 
en ga op zoek naar de herders wie zijn dat? Hoe herkennen ze die? Waarom zoeken ze die?



Gaat om: belangrijk, hoofdtafereel: Gods liefde, uitdelen/ doorsturen naar de herders

uitdelen led-kaarsjes – of hosties kan natuurlijk ook :-)

6 herders karakters van de diverse herders uitwerken
herder 1=verteller en legt link naar pasen
herder 2: 
herder 3: 
zoals iemand al zei: dit zijn ruwe, vrolijke kerels , die heel druk doen en veel praten en die ‘s
een uitdagende opmerking of een dolletje maken naar het publiek

herder 1: Kijk, hier lopen wij nou. We weten de weg niet zo goed: kunnen jullie die vertellen? Wij 
zoeken Jezus. Die is hier vannacht geboren. Dat kwam een schitterende engel ons vertellen. 
Maar wacht, laat ik jullie eerst vertellen wie wij zijn en wat wij hier doen. Wij zijn herders. 
Wij moeten, ook ‘s nachts, op de schapen passen, dat ze veilig bij elkaar blijven. Dan 
vechten we soms ook tegen hongerige wolven. Maar meestal is het niet zo spannend, hoor. 
Dan zitten we maar wat bij ons vuurtje en praten wat, want we moeten natuurlijk wel 
wakker blijven. Zo gaat dat nou altijd maar. (verveeld schouder ophalen)

Herder 2: Maar weet je wat er vannacht gebeurde? Toen stond er opeens een engel bij ons. zo’n
 grote, lichtende – man, we schrokken ons rot! Maar die engel zei ons dat we niet bang 
moesten zijn, maar juist blij! Dat hij van God kwam met een mooie boodschap voor ons. Dat
vannacht Jezus is geboren, voor ons allemaal (weids armgebaar, waarbij je ook publiek 
omvat). Hij is Jezus Christus de Heiland.

Herder 3: Ja, Jezus! Hij is Christus, want hij is koning, DE  koning van ons allemaal. En hij is
 Heiland, omdat hij het heil, het geluk brengt voor deze wereld, want hij zal later, als hij 
groot is, zorgen dat God en de mensen weer dicht bij elkaar zijn. Oei, dat is een lange zin, 
met wel veel inhoud: nou ja, niet iedereen hoeft alles te begrijpen: boodschap is ook voor 
volwassenen; maar ik kijk er nog naar

Herder 1: o, dat maakt me zo blij! Dat moeten we iedereen vertellen! Iedereen moet dit weten!
Herder 2: Helpen jullie ons om dit aan iedereen te vertellen?! Want iedereen moet weten dat God 

van ons houdt. Vannacht vieren we dat het kerst is.

Herder 3: Nou, lopen jullie maar snel verder naar het plein bij de dierenweide om samen
 kerstliederen te zingen en ga lekker met warme chocomel en een kerstkrans bij een vuurkorf
staan. Dan komen de verlichte trucks van City Plaza ook langs. Dat wordt gezellig samen!

Gaat om: herders, Jezus is gekomen, blij, verder vertellen, iedereen ook jij / door naar de volgende 
plaats wijzen

( 7 hebben we genoeg spelers om de drie wijzen met de ster te introduceren? Sterren horen ook bij 
kerst!)

8 op naar de speeltuin met fakkels, op naar de chocolademelk en kerstkransjes!


