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internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
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Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
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I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
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van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Onderwijzer
5 Herders
7 Kinderen
Dienaar
Herodus
De 3 Wijzen
Priester
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(alle kinderen zitten gewoon op hun plaats in de klas. Wanneer er
iets uitgebeeld moet worden, komen die kinderen naar voren. De
onderwijzer(es) spreekt de verbindende tekst)
ONDERWIJZER: Beste kinderen, wij gaan hier samen het feest van
kerstmis vieren, het feest van Jezus geboorte. Dat is al wel
tweeduizend jaar geleden, maar wij blijven het elk jaar vieren,
omdat wij geloven, dat Jezus de redder van de mensen en de
wereld is. Laten wij gerust horen, dat wij op Jezus hopen en dat Hij
bij ons welkom is. Zingen wij het lied:
Nu zijt wellecome, Jesu lieve Heer...
(Muziek en samenzang)
Nu zijt wellecome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer;
Nu zijt wellecome van,de hoge hemel neer,
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer.. Kyrie-eleis.
ONDERWIJZER: In die tijd gebeurde het, dat keizer Augustus wel
eens wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonde. Daarom
moesten zijn dienaren dit overal aan de mensen gaan zeggen. Op
een dag kwam er ook één in Nazareth, waar Jozef en Maria
woonden. Heel in de verte hoorden ze de bazuin en de mensen
kwamen uit hun huizen om te luisteren. (de kinderen lopen al
pratend naar voren)
KIND 1: Heb je het gehoord? Een dienaar van keizer Augustus trekt
door het hele land.
KIND 2: Wat moet de keizer nu weer van ons?
KIND 3: Wil hij soms nog meer geld van ons hebben?
KIND 4: Stil, daar is hij.
DIENAAR: (met bazuin) Mensen, luister, ik kom van keizer Augustus.
Ik kom jullie vertellen, dat jullie je naam moeten laten inschrijven in
de plaats waar jullie familie vandaan komt. De keizer wil precies
weten, hoeveel mensen er zijn. Wie hieraan niet gehoorzaamt, kan
rekenen op een flinke straf. Zegt het voort, zegt het voort... (dienaar
gaat naar zijn plaats)
KIND 1: Het wordt hoe langer hoe mooier. De keizer doet maar wat
hij wil!
KIND 2: Ik hoef gelukkig niet ver en jij Jozef?
KIND 3: Ik moet helemaal naar Bethlehem.
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KIND 4: Sjonge, jonge....
KIND 3: Maar weet je wat het ergste is, mijn vrouw Maria verwacht
een kindje.
KIND 4: Dat is wel heel erg vervelend. Zou ze niet thuis mogen
blijven?
KIND 1: Nou, dat geloof ik niet.
KIND 3: Ik had al zo'n mooie wieg getimmerd en Maria is al
maandenlang kleertjes aan het maken.
KIND 2: Je zult toch wel moeten gaan, Jozef. Als de keizer het wil
heb je niets meer te zeggen.
KIND 4: Wil je misschien mijn ezeltje gebruiken Jozef, dan hoeft
Maria tenminste niet te lopen.
KIND 3: Als je het kunt missen.
KIND 4: Voor jou altijd.
KIND 3: Dank je, als ik jou nog eens ergens mee kan helpen, dan
zeg je het maar.
KIND 2: Dat doe je toch altijd al.
ANDEREN: Ja, dat is zo.
KIND 3: Dan ga ik het nu maar Maria vertellen. Wat zal ze schrikken...
(ze gaan weer naar hun plaatsen)
ONDERWIJZER: En toen Jozef het aan zijn vrouw Maria had verteld,
gingen ze alles klaarmaken voor de lange reis. Het reizen was lang
en moeilijk, maar dankzij het geleende ezeltje, kon Maria het
volhouden. Het hagelde en sneeuwde... zo staat het in dat oude
lied, dat wij nu gaan zingen.

(Muziek en samenzang)
(Jozef en Maria kunnen nu op weg gaan. Eventueel zingen zij de
vragen en antwoorden uit het lied solo)
Maria, die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor de noene;
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden.
Het hageld' en 't sneeuwde en 't was er zo koud,
De rijm lag op de daken;
Sint Jozef tot Maria sprak:
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KIND 3 (Jozef): Maria, wat zullen wij maken?
SAMEN: Maria die zei
KIND 5 (Maria):
Ik bender zo moe,
Laat ons een weinig rusten;
Laat ons een weinig verder gaan,
Aan een huizeke zullen wij rusten.
KIND 3: Zou er nu niemand zijn, die voor ons een kamertje heeft?
Overal heb ik al gevraagd, maar nergens laat men ons binnen.
Maria rust wat uit en ik wil het hier bij deze herberg nog eens
proberen. (klopt aan, even later komt de waard)
KIND 6 (Waard): Wat is er? Wat wil je zo laat op de avond?
KIND 3: Goede man, hebt U misschien een kamertje voor mijn vrouw
en mij.
KIND 6: Het spijt me mijnheer, maar alles is vol.
KIND 3: Ach toe, mijn vrouw verwacht een kindje.
KIND 6: Alles is vol.
KIND 3: Het is zo koud...
KIND 6: Ik kan je niet helpen en maak nu dat je weg komt of ik stuur
de hond op je af.
KIND 3: (verder gaande) Niemand kan ons helpen.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

