Kerstspel 2012 : 'Zeg zullen we op weg gaan'.
Voor de spelers:
In de hele wereld vieren grote en kleine mensen de geboorte van Jezus. In veel landen wordt
gezongen en gesproken over het Kind dat vrede brengt. In dit kerstspel gaan kinderen uit vier
verschillende continenten, Europa, Azie, Afrika en Latijns-Amerika, op weg naar de stal in
Betlehem.
Pas het spel aan aan de eigen kinderen en situatie.
Rollen:
Verteller
 Jeroen
 Duitse kind
 kind uit India
 kind uit Ethiopië
 Mexicaans kinderen
 Jozef
 Maria
 Engel
 Twee herders
 stem uit de Bijbel 1
 stem uit de Bijbel 2
In het spel zijn 'wereldkinderen' opgenomen die tussen de kerkgangers in zitten. Voor deze rollen
voor jonge kinderen, hoeft geen tekst te worden geleerd. Hun aantal doet er niet toe. Zij zijn
verkleed of hebben een attribuut bij zich waaruit blijkt dat ze uit een bepaald land komen. Ze
voegen zich gedurende het spel bij de stoet op weg naar de stal. Denk aan een kind met een
bontmuts uit Rusland, een hoedje voor China, kimono voor Japan, trommel voor Zambia, zonnebril
voor Italië, enz.
Decor:
 Tafel met twee stoelen en een grote atlas.
 Verspreid door de kerkruimte vijf 'ontmoetingsplekken': 1. Duitsland. 2. India, 3. Ethiopië,
4. Mexico. 5. Stal van Betlehem. De vijf plekken kunnen worden voorzien van een bord met
daarop de naam van het land.
Verder nodig:
 Brief (in de atlas).
 Voor Duitsland: kerstboompje en kraampje van kerstmarkt met kerstballen e.d.
 Voor India: kleedjes om uit te kloppen, olielampje, ster.
 Voor Ethiopië: kleurige parasol.
 Voor Mexico: rode kerstroos.
 Voor de stal: stro, voerbak, twee kleine krukjes voor Jozef en Maria.

ZEG, ZULLEN WIJ OP WEG GAAN?
Verteller:
Ergens in Nederland, in het dorp Wehl, zit Jeroen vol aandacht in een groot boek te bladeren. Het is
een atlas, die hij van Sinterklaas heeft gekregen. Het is een boek vol prachtige kaarten en platen van
alle landen van de wereld. De jongen zit er vaak in te kijken. Dan zoekt hij Nederland op, en
Australië, waar zijn oom en tante wonen, en Canada, waar zijn vriendje heen is verhuisd......
Vandaag is hij op zoek naar de Noordpool.............................
Maar wat is dat? Ineens vindt hij een brief tussen de bladzijden. Hij schrikt ervan. Hoe komt er nu
een brief in zo'n nieuwe atlas terecht? Voor wie is die bedoeld? Wat moet hij ermee? Jeroen pakt de
brief, bekijkt hem aan alle kanten, maar ziet geen adres, en ook geen afzender.
Hij denkt: Zal ik hem open maken?
Een beetje zenuwachtig scheurt hij de envelop open en leest:
Jeroen leest:
Het verhaal gaat dat er lang geleden ergens op deze wereld een kind geboren werd in een kleine stal.
Het verhaal van dit kind is heel bijzonder. Daarom vieren mensen over de hele wereld zijn komst.
Ga op zoek naar dit kind. Onderweg zul je wereldkinderen ontmoeten die samen met jou uitzien
naar de komst van dit kind en vertellen over het feest van zijn geboorte.
Verteller:
De jongen kijkt verbaasd. 'Ga op zoek naar dit kind.'Wat zou dat betekenen? Moet hij zomaar op
weg gaan? De wijde wereld intrekken op zoek naar een kind in een stal? Durft hij dat wel? Hij
aarzelt. Dan neemt hij een besluit.
Jeroen: Kom op, ik ga het gewoon proberen. Een reis door de wereld lijkt me wel wat. En ik neem
de brief mee.
Jeroen loopt de kerk in
De mensen zingen: Zeg, zullen we op reis gaan, couplet 1 en 2.
Zeg, zullen we op weg gaan,
op weg naar de stal,
en met de herders zoeken
het kleine kind in doeken
dat Vrede brengen zal.
Stem uit de Bijbel 1: Lucas 2:1-4
Het geschiedde in die dagen, dat een bevel werd uitgevaardigd door keizer Augustus: er zou een
volkstelling worden gehouden in heel de bewoonde wereld. Allen gingen op reis om te worden
opgeschreven, ieder in zijn eigen stad. Ook Jozef is gegaan. En omdat hij uit het huis en geslacht
van David was, trok hij vanuit Nazaret in Galilea op naar Juda, naar Betlehem, de stad van David,
samen met Maria zijn vrouw, die een kind verwachtte.
Verteller:
Zo gingen eeuwen geleden Maria en Jozef op weg naar Betlehem. Vandaag trekt Jeroen de wijde
wereld in. Op zoek naar het kind waarvan Maria de moeder is. Het kind dat in Betlehem is geboren.
Hij komt op zijn zoektocht langs dorpen en steden en gaat de grens over, naar een ander land,
Duitsland. Zal hij daar iets vinden dat hem op weg helpt?

Jeroen blijft stil staan bij een kraampje met kerstversieringen.
Verteller:
Kijk, midden op het plein van een grote stad staan kraampjes waar ze heel veel kerstversiering
verkopen. Het is een grote kerstmarkt! Jeroen kijkt zijn ogen uit. Je kunt er reuze kerstballen en
mini engeltjes kopen en nog veel meer. Kijk, daar loopt een jongen, ongeveer net zo oud als Jeroen.
Hij draagt een kleine boom.
Jeroen: Mooi boompje. Ga je hem versieren?
Duits kind: Ja, ik heb net een paar nieuwe ballen gekocht, kijk maar.
Maar zeg eens, wat doe jij hier eigenlijk?
Jeroen: Ik heb een speciale opdracht.
Hij haalt de brief uit zijn zak en leest voor:
Het verhaal gaat dat er lang geleden ergens op deze wereld een kind geboren werd in een kleine stal.
Het verhaal van dit kind is heel bijzonder. Daarom vieren mensen over de hele wereld zijn komst.
Ga op zoek naar dit kind. Onderweg zul je wereld-kinderen ontmoeten die samen met jou uitzien
naar de komst van dit kind en vertellen over het feest van zijn geboorte.
Duits kind: Mag ik met je mee?
Jeroen: Natuurlijk!
Verteller:
De kinderen van de wereld gaan op reis,
zij hebben de blijde boodschap verstaan.
In een stal is een Vredeskind geboren,
en Jezus is zijn naam
Duits kind:
We tellen de dagen op de kalender
we versieren een boom,
zo wachten we hier op het Kind
waarvan iedereen zingt.
Het Duitse kind sluit zich aan bij Jeroen en samen dragen ze de kerstboom
Allen zingen:
Zeg, zullen we op weg gaan,

Verteller:
Zo trekken de kinderen de wereld in. Overal waar ze komen, luisteren ze naar wat kinderen te
vertellen hebben over het kerstfeest. Ze horen prachtige verhalen, over kerstfeest in de sneeuw,
kerstfeest in de zon, kerstfeest bij de Indianen. Waar ze ook komen, steeds zijn er kinderen die zich
bij hen aansluiten en mee willen gaan op zoek naar het kind.
Een aantal wereld-kinderen uit de kerk sluit zich aan bij de stoet.
Allen zingen:

Zeg, zullen we op weg gaan,
Verteller:
Met elkaar komen de kinderen aan in India.
Het kind uit India klopt kleedjes uit.
Jeroen: Hé, waar ben jij mee bezig?
Kind uit India: Ik maak ons huis schoon en ik was mijn kleren om straks het kerstfeest te kunnen
vieren.
Jeroen: Halen jullie ook een kerstboom in huis?
Kind uit India: Zeker weten. Mijn vader heeft een bananenboom meegebracht, die we gaan
versieren. En kijk, naast de voordeur hangen we een ster, iedereen die de ster ziet, weet dat wij
kerstfeest gaan vieren.
En moet je zien, dit lichtje hebben we op de eerste adventsdag aangestoken. Het blijft branden tot
het Kerstkind geboren is, want Hij is het licht van de wereld.
Maar........ wat doen jullie hier eigenlijk?
Jeroen: Wij hebben een speciale opdracht.
Hij haalt de brief weer tevoorschijn.
Verteller:
Met elkaar buigen de kinderen zich over de brief. Als het kind uit India hoort wat erin staat, wil ze
graag mee. Dat kan. Hij/zij sluit zich aan bij de anderen en neemt een lampje en de ster mee.
Kind uit India zegt:
Wij hangen een ster bij de deur,
we ontsteken een lichtje in het donker.
Zo wachten wij hier op het Kind
waarvan iedereen zingt.
Verteller:
De kinderen lopen verder. Ze gaan over bergen en door dalen, langs zeeën en rivieren. Door
woestijnen en moerassen, overal waar ze komen horen ze prachtige verhalen over het kerstfeest. En
de stoet wordt steeds groter en groter.
Na een lange reis komen de kinderen in Ethiopië. Het is er heel anders dan in de andere landen waar
ze geweest zijn. Er lopen geen kinderen met kerstbomen te sjouwen, er branden geen lichtjes, geen
kaarsen. Er hangen geen sterren. Verbaasd kijken de kinderen elkaar aan. Vieren ze in Ethiopië
eigenlijk wel kerstfeest?
Jeroen spreekt een kind uit Ethiopië aan en vraagt:
Jeroen: Hallo, misschien een vreemde vraag, maar vieren jullie ook kerstfeest?
Kind uit Ethiopië: Ja hoor! Dat vieren wij al heel lang. Alleen wij vieren dat niet op 25 december
maar op 7 januari.
Jeroen: En hoe vieren jullie dat dan?

Kind uit Ethiopië: Op kerstavond gaan we allemaal in onze mooiste kleren naar de kerk om te
zingen en te bidden. En de volgende morgen is er een grote optocht. Iedereen heeft schone of
nieuwe kleren aan. De priesters dragen prachtige gekleurde mantels en omdat de zon hier altijd
schijnt, zie je overal vrolijke parasols. Kijk, zo één (kind laag parasol zien). Een parasol geeft je
bescherming, zoals ook het Kerstkind ons beschermt.
Jeroen: Het duur dus nog een paar weken voordat jullie kerstfeest vieren. Maar heb je zin om
ondertussen met ons mee te gaan? Want we hebben een brief met een opdracht. Kijk, lees hem
maar, en sluit je bij ons aan!
Kind uit Ethiopië zegt:
We trekken onze mooiste kleren aan
en gaan in optocht door de straat.
Zo wachten wij hier op het Kind
waarvan iedereen zingt.
Verteller:
En verder gaat de stoet van kinderen de wereld rond. Ze komen door rijke en arme landen, grote en
kleine steden en dorpen. Onderweg zingen ze van het kind naar wie ze op zoek zijn. Ze praten en
lachen. Vertellen elkaar over cadeautjes en nieuwe kleren, over sterren en kerstbomen, lichtjes en
slingers. Over koekjes en kerstvieringen, over sneeuw en over zon. En steeds langer wordt de rij
met kinderen.
Zo komen ze in Mexico. Daar staat een kind met een kerstroos is zijn hand.
Jozef en Maria komen tegelijk op met het kind uit Mexico en gaan naast hem/haar staan.
Jeroen: Waarom heb jij een kerstroos bij je?
Kind uit Mexico: Omdat die hier bloeien in deze tijd van het jaar.
Jeroen: Maar..... waarom staan Jozef en Maria hier bij jou?
Kind uit Mexico: Die gaan straks mee de huizen langs. We wachten nog even op onze vrienden.
Jeroen: De huizen langs? Waar is dat goed voor?
Kind uit Mexico: Dat doen we hier met Kerstfeest. In een lange stoet gaan Jozef en Maria voorop
en alle kinderen van ons dorp lopen achter hen aan. Zo gaan we op zoek naar een slaapplaats voor
Maria en Jozef.
Dat doen we elk jaar op de laatste dagen voor het kerstfeest. We stoppen bij huizen van familie en
bekenden. Dan zingen we een lied, waarin we vragen of de mensen ook plaats hebben om Maria en
Jozef binnen te laten.
Hebben jullie zin om mee te gaan?
Alle mensen in de kerk zeggen samen:
De kinderen van de wereld gaan op reis,
zij hebben de blijde boodschap verstaan.
In een stal is een Vredeskind geboren,
en Jezus is zijn naam.
Kind uit Mexico zegt:
We gaan 's avonds langs de huizen

en zoeken onderdak voor Jozef en Maria.
Zo wachten we hier op het Kind
waarvan iedereen zingt.

Verteller:
Alle wereld-kinderen sluiten zich aan bij het kind uit Mexico. Samen gaan ze langs de huizen. En
Jozef en Maria gaan voorop.
Maar overal horen ze: Nee, we hebben geen plaats voor u.
Eindelijk op de negende avond komt de lange stoet bij een huis dat prachtig is versierd. Het is een
herberg. Helaas is hij vol. Maar gelukkig heeft de herbergier nog een plaatsje in de stal. Jozef en
Maria kunnen eindelijk ergens naar binnen gaan.
Maria en Jozef lopen als eerste de stal binnen en gaan op krukjes zitten. De andere kinderen blijven
voor de stal staan en luisteren naar de bijbeltekst die wordt voorgelezen.
Stem uit de Bijbel:
Terwijl zij daar waren, brak de dag van Maria's bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hun geen
plaats was in de herberg.
Allen zingen: 'Er is een kindeke geboren op aard'
Stem uit de Bijbel:
En er waren herders daar vlakbij. Die nacht, in het open veld, hielden zij de wacht bij hun kudde.
Plotseling stond voor de herders een engel van de Heer en de lichtgloed van de Heer omstraalden
hen. Ze werden zeer bevreesd.
De engel sprak tot hen:
Engel: Vrees niet, want zie, goed nieuws en grote vreugde breng ik jullie, die voor heel het volk zal
zijn: Heden in de stad van David, is jullie Bevrijder geboren, de Heer, de Messias. En dit is het
teken: je zult daar vinden een kind, in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe.
Stem uit de Bijbel:
Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse machten. Zij verheerlijkten God met
de woorden:
Engel: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor mensen van goede wil.
Stem uit de Bijbel: En het geschiedde toen de engelen van hen waren weggegaan de hemel in, dat
de herders tegen elkaar zeiden:
Herders: Laten wij naar Betlehem gaan en zien wat daar gebeurd is en wat de Heer ons heeft
bekend gemaakt.
Stem uit de Bijbel:
En vlug zijn zij gegaan en zij vonden Maria en Jozef en het kind in een kribbe.
Allen zingen:
'Midden in de winternacht'

Stem uit de Bijbel:
Toen de herders het kind gezien hadden, vertelden ze het aan iedereen. En allen die het hoorden
verwonderden zich over wat de herders hen vertelden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en dacht er diep over na.
De herders gingen terug en zongen God lof om alles wat zij gehoord en gezien hadden – het was
precies zoals het hun gezegd was.
De kinderen uit Duitsland, India, Ethiopië en Mexico gaan naast Jozef en Maria staan. Ze zetten
hun voorwerpen bij de kribbe neer.
Kind uit Duitsland met kerstboom:
Dit kind zal de wereld leven geven.
Kind uit India met lampje en ster:
Dit kind zal de wereld licht brengen.
Kind uit India met parasol:
Dit kind zal ons beschermen
Kind uit Mexico met kerstroos:
Dit kind brengt de wereld tot bloei.
Jeroen: We hebben het Wereldkind, het Christuskind, gevonden!
Verteller:
Samen met de herders zijn de kinderen blij dat ze de stal met het kind hebben gevonden. Ze nemen
elkaar bij de hand en zeggen:
Allemaal tegelijk: Van harte wensen wij jullie allemaal een gelukkig kerstfeest!
Duits kind: Frohe Weihnachten!
Kind uit India: Merry Christmas!
Kind uit Ethiopië”: Melkam Yegena Be-al!
Kind uit Mexico: Feliz navidad!
Alle kinderen samen: Gelukkig kerstfeest!
Allen zingen:
'Komt allen tezamen'- Liedboek gezang 138

