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50. Kerstspel 

Het is kerstavond. De kerk is prachtig verlicht met echte kaarsen. 

Noor, Lisa en de andere engelen lopen in de stoet mee. Noor 

mag toch engel zijn, want een ander meisje is ziek. Ze draagt een 

witte nachtpon als engelenjurk. Oma heeft vanmorgen vroeg 

de haren van Noor ook ingevlochten met gouddraad. Noor is zo 

blij! Engel zijn is fi jn. Samen met Lisa engel zijn is nog fi jner. 

Voorop loopt de sterrenzanger. De sterrenzanger ziet er prach-

tig uit met haar gekleurde hoed, ze draagt een gouden ster. Dan 

volgt engel Gabriël met de engelen. Noor wil steeds omkijken. 

Achter haar lopen Maria en Jozef met het ezeltje. Maria draagt 

een glanzende blauwe mantel over haar rode jurk. Jozef steunt 

moeizaam op zijn staf. Hij drijft het ezeltje voort. Daarna volgen 

de herbergiers. Ze hebben mooie namen, maar twee zijn niet 

aardig. De eerste herbergier draagt een pollepel, de tweede een 

geblokt schort en de derde heet Titus. Dat is de oude man van 

het huis met de stal. 

Daarachter volgen de vier herders met een heleboel schapen. 

Lucas en Stijn lopen gebukt mee. Gebukt lopen gaat makkelijker 

dan kruipen. 

De sterrenzanger steekt de kaarsen aan. Het stralende kaars-

licht verlicht de kerk. ‘Dag Maria en Jozef, dag alle mensen en 

dieren, dag zon en de bloemen,’ groet de sterrenzanger met een 

buiging. In optocht loopt de stoet spelers zingend door de kerk. 
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Noor zwaait even naar mama, papa. Oma zit op de eerste rij 

naast een mevrouw in een rolstoel. Noor herkent de vrouw van 

de Rozenhof. Papa en mama zitten achter oma.

Engel Gabriël verkondigt de geboorte van Gods zoon. Noor 

houdt haar adem in, zo mooi vindt ze het. Jozef en Maria gaan 

met de ezel op weg, helemaal naar Betlehem. Eindelijk vinden 

ze het plekje in de stal bij de goede herbergier Titus. Diezelfde 

nacht wordt het kindje geboren, dat is het allermooiste. Alle 

engelen zingen. Maria kijkt heel lief naar het kindje in de kribbe. 

‘Wiegela, wiegela in de nacht. Hebben engelen het kindje gebracht,’ 

zingt Noor met de andere engelen.

‘Heido, ho, hé!’ De herders met hun schapen komen op. De her-

ders wrijven hun handen warm, zo koud is het. Ze heten Gallus, 

Witok en Stiechel. De herders praten over de kudde schapen 

en dat de wolf soms een schaap komt stelen. De schapen zitten 

braaf naast elkaar. Ze doen net alsof ze slapen. De herders gaan 

ook maar slapen… Lisa geeft Noor een duwtje. 

‘Ga je mee?’ Ze lopen snel achter engel Gabriël aan. 

‘Gloria, gloria in exelcis deo,’ zingen de engelen.

Herder Gallus maakt herder Stiechel wakker. 

‘Stiechel, het is hier zo glad als een spiegel.’ Gallus doet net of de 

vloer heel glad is en hij valt bijna. Dan vertelt hij over zijn mooie 

droom. Over engelengezang. 

‘Ik droomde dat er een engel kwam en ons naar Betlehem mee-

nam. Een groot wonder. Een koning is geboren.’ 

Herder Witok wordt ook wakker. De herders maken een dansje 

en de schapen mekkeren vrolijk. Ze nemen alle drie iets voor 

het kindje mee. Stiechel neemt een kruikje melk mee, Witok 

een lammetje en Gallus een pluk warme wol. Aan de hemel 

straalt de ster die hen de weg wijst. 

Onderweg komen ze de vierde herder tegen. Crispijn is al heel 

oud en een beetje doof. 

‘Hoe ver is het naar Betlehem?’ vraagt Crispijn.

‘Tot je er bent,’ antwoordt Gallus.
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De herders kloppen aan de deur van de stal. Ze groeten Jozef en 

Maria. Ze knielen neer en geven hun geschenken aan het kindje. 

‘Mooi hè?’ zegt Lisa. 

Noor knikt. 

De sterrenzanger sluit het spel af. Alle kinderen in de kerk mo-

gen met de sterrenzanger mee naar de kerkzaal.

In de kerkzaal tekent ieder kind een kerstkaart om weg te ge-

ven. Noor wil haar kaart aan de vrouw van de Rozenhof geven. 

‘Lieve Kerst van Noor’, schrijft ze op. Lucas duwt zijn kaart on-

der haar neus. 

‘Voor oma, heb ik het goed gedaan?’ vraagt hij. 

Lisa leest: MOI KESTR AMO! 

‘Goed geschreven, Lucas,’ zegt Noor.

Thuis steekt mama de kaarsjes van de boom aan. Oma deelt 

koekjes uit en schenkt warme chocomelk in. ‘Het was een 

prachtig kerstspel.’ 

‘Schapen houden van koekjes.’ Lucas klimt bij oma op schoot. 

Noor geeft Roska ook een koekje, op kerstavond mag dat wel. Ze 

kijkt naar de lichtjes in de kerstboom. Wat is het gezellig!

In bed hoort Noor de klokken klingelen. 

De klokken klingelen om de mensen te zeggen dat het Kerstkind 

geboren is.

BWhetjaarrond(cor).indd   227BWhetjaarrond(cor).indd   227 13-08-20   12:0713-08-20   12:07




