
 
Kertsspelletje en engeltjes… 
 
“In de hemel is een dans, halleluja daar dansen blij de engelen, in regis curia, halleluja” 
 
Stralende kleuters in lange witte jurken: 1 met vleugels, 1 met de sterrenstok, 1 met het kindje voor Maria en 1, 
soms nog meer, met een gouden hoofdbandje zingen zo helder, lopen zo gracieus, aandachtig en weten wat te 
doen: zij zijn “de” engelen. 
In het kerstspelletje: de engel met de sterrenstok die Maria de geboorte aankondigt, de engelen, als groepje, bij 
het aanreiken van het Kindje aan Maria en later bij de slapende herdertjes als zij de goede mare brengen… 
In het driekoningenspelletje als zij de koningen voorgaan op zoek naar het geboren Kind en later als zij de slapende 
koningen vertellen te vertrekken naar hun eigen land en de engel met de sterrenstok die Jozef vertelt dat hij met 
het Kindje, Maria en de dieren uit de stal moet vertrekken. De engelen gaan ze voor: 
 
”Toen Maria met haar kindje haastig vluchtte door het bos, bogen zich de wilde winden en het sneeuwde op het 
mos. 
Helder licht straalt allerwegen van haar vriendelijk aangezicht in haar voetstap op de wegen, schijnt nog lang een 
gouden licht…” 
 
Het Kerst- en Driekoningenspelletje betekent een periode van toneelspelen van begin december tot eind januari 
met de kerstvakantie als pauze: zo heerlijk vertrouwd dat op school de Kersttijd nog even doorgaat. Het toneelspel, 
de aankleding, de versjes en liedjes, alle verzorging rond het verkleden voor en na het spel, geven de kleuters zo’n 
stevige vorm: ze leren te durven in het handelen, met ernst en vrolijkheid.  Bovendien komen taal- reken- en 
sociaal emotionele doelen uit het groepsplan als vanzelf aan de orde. 
Ieder jaar opnieuw heb je de keuze als leidster om het spelletje te wijzigen, qua opzet of andere versjes/ liedjes, in 
verbondenheid met de kleutergroep die je onder je hoede hebt. Maar sommige liedjes blijven…. 
Jozef of Maria mogen zijn is altijd fijn, maar engel dat wil toch iedereen. Herdertjes en waarden zijn vaak, niet alle 
jaren, minder favoriet. Schaapjes of andere dieren worden ook graag gespeeld in het Kerstspelletje of 
Driekoningenspelletje. 
Het is altijd zo’n bijzonder gegeven: een spel eerst te oefenen, daarna op te voeren voor ouders en anderen… hoe 
spannend is het wel niet en hoe graag willen de kinderen deelnemen, alhoewel niet alle kleuters in één keer van 
harte mee kunnen doen: zij moeten eerst even meevoelen, en zich gedragen weten in verbondenheid met de 
uitvoerende groep, en dan opvoeren: terwijl alle genodigden hun aandacht op de groep hebben gericht. Wat een 
mooi beeld voor verbonden zijn: ouders, hun kind, alle kinderen uit de groep: ontroerend hoe kinderen, in hun 
onbevangenheid, de toeschouwers een kijkje op zichzelf geven terwijl onzichtbare engelen meebewegen met álle 
mensenkinderen. 
 
“In de hemel is een dans, halleluja daar dansen blij de engelen, in regis curia, halleluja” 
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Kerstfeest: 
 
In de natuur ziet alles er doods en kaal uit, er is weinig leven te zien.  
Op 21 december begint de winter met de winterzonnewende; de langste nacht en de kortste dag.  
De zon heeft haar laagste punt bereikt en vanaf nu worden de dagen langzaam maar zeker weer langer.  
Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie vieren we op school het Kerstfeest.  
Alle kinderen van de school komen ’s ochtends in de zaal, waar we samen zingen en fluiten en enkele klassen iets 
moois laten zien of horen aan elkaar. Ook de kleuters laten hun liedjes horen en de gezichten van de 5e en 6e klas 
kinderen zie je dan verzachten.  
Vaak kennen ze het liedje nog!  
Als de kleuters in hun eigen lokaal gaan spelen en een plakje kerstbrood gaan eten luisteren de andere klassen naar 
het vierde deel van het adventsverhaal.  
Het heet ‘Een kerstverhaal uit de bergen’ en is te vinden in het boek ‘Een ster over de grens’.  
In de adventskrans wordt nu de vierde kaars aangestoken en de lichtengelen nemen dit licht mee naar de klas.  
Daar zijn de tafels mooi gedekt voor de kerstmaaltijd.  
In de klassen staat een kerstboompje met 30 rode en 3 witte rozen erin.  
Dan wensen we elkaar een fijne vakantie en mogen alle gemaakte spulletjes mee naar huis: het 
adventskandelaartje, kleiwerk, een schildering of tekening, een gevouwen ster, een zelf getrokken bijenwaskaarsje, 
misschien een mooie kerstkaart.  
In vrijwel alle vrije scholen, over de hele wereld, worden rond kerstmis de kerstspelen opgevoerd.  
Het zijn oude spelen die door Rudolf Steiner zijn herontdekt.  
Tot in het begin van de vorige eeuw werden deze zogenoemde ‘Oberufer Spelen’ nog gespeeld.  
 
Zoals elk jaar worden ook dit jaar in de Vrije School Meppel Oberüfer kerstspelen opgevoerd door leraren en 
ouders, als geschenk aan de schoolgemeenschap.  
Deze spelen stammen uit een rijke traditie. De Kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit het dorpje Oberüfer.  
Oberüfer werd vroeger door Duitsers bevolkt en zij hebben de spelen meegebracht toen zij in de 16e eeuw naar dit 
oostelijk deel van Midden-Europa trokken.  
Een vriend van Rudolf Steiner, de taalgeleerde Karl Julius Schröer, die een studie maakte van de Duitse folklore in 
de Oostenrijks- Hongaarse streken, woonde in de buurt van Presburg (het huidige Bratislava) en ontdekte dat die 
Duitse boeren in de kersttijd bepaalde oude spelen opvoerden.  
Hij woonde de opvoeringen vaak bij en schreef de rollen op met de bedoeling dit cultuurgoed te behouden.  
In Oberüfer zijn deze spelen tot omstreeks 1920 woordelijk op dezelfde manier opgevoerd, terwijl ze elders in 
Europa door modernisering verloren gingen.  
Rudolf Steiner heeft ze geïntroduceerd bij de Vrijescholen en sinds 1919 worden ze in alle talen overal ter wereld in 
vrijescholen en antroposofische instituten gespeeld: met spel, zang en “ommegangen”. In feite hebben de 
vrijescholen deze waardevolle traditie dus voortgezet en behouden tot op de dag van vandaag.  
De Oberüfer kerstspelen bevatten veel oude wijsheden, die zijn ontleend aan de mythologie, de astrologie en de 
getallenmystiek van de middeleeuwen. De spelen bevatten het Paradijsspel, het Kerstspel en het Driekoningenspel 
en elk spel heeft zijn eigen karakter.  
 
In de kleuterklas voeren de kleuters hun eigen Kerstspelletje op…  
Wel gebaseerd op het grote kerstspel. Het liedje van de aanbidding van de herders komt ook in het grote spel voor: 
een herkenningspunt voor kleuters als ze voor het eerst in de avond mogen kijken naar het Kerstspel…. 
Het vormt een belangrijk onderdeel van de tijd naar Kerst toe als sinterklaas verdwenen is uit het land en de klas….  
Snel kunnen ze omschakelen de oudsten weten het nog van vorig jaar, weten ook al wat ze zouden willen 
worden…. 
In de klas wordt een van de speelhuisjes omgetoverd tot “de stal”. 
De kring van stoelen wordt zo geplaatst dat er makkelijk ommegangen gehouden kunnen worden. 
Spontaan worden liedjes gezongen de hele dag door al neuriënd... 
Het is druk in de klas, maar zo fijn: een zoemende en spelende menigte kleine mensjes. 
 
Dieuwke Hessels 
 
 



Weekspreuk van Kerst 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent maande ons om stil te zijn en vol verwondering te wachten op het wonder van Kerstmis. We werden naar 
binnen geduwd; letterlijk onze huizen in en figuurlijk naar ons hart. In deze donkere periode waarin de nachten nog 
korter werden, staken we kaarsen aan. Maar waarom? Wat valt er binnen in ons hart te ervaren? En welk licht 
wordt er met Kerstmis ontstoken? Dat is de andere kant of de diepere betekenis van kerstmis. Daar wil ik je meer 
over vertellen, maar eerst iets over de achtergronden van Kerstmis. 
 
In voor christelijke tijden werd in onze streken al feest gevierd rond Kerstmis. De Germanen vierden met het 
Joelfeest dat het zonnekind Widar geboren werd uit de maagdelijke oermoeder. Kerstfeest was het zonnefeest; 
een feest van hoop, vertrouwen en geloof. In de natuur was de overwinning van de zon op de duisternis van de 
winter een feit. De Romeinen vierden op 25 december de Geboortedag van de Onveroverde Zon. Het is dan ook 
niet gek dat de geboorte van Jezus door de kerk geplaatst is op 24 december. Oude en nieuwe gebruiken worden 
verbonden en zorgden dat mensen van de eerste tijd makkelijker over konden gaan naar het christelijke geloof. Het 
bijzondere van de zonnewende bleef zo gedeeltelijk behouden. 
 
December is de donkerste tijd van het jaar, de dagen zijn kort en de nachten lang. Met Kerstmis komen we aan op 
het stiltepunt. De dagen en nachten blijven kort even lang (de 12 heilige nachten). Daarna worden de dagen langer 
en de nachten korter. De aarde heeft zich in zichzelf gekeerd, lijkt kaal en leeg. In de zomer heeft de aarde de zon, 
al het geestelijke, alle levenskrachten in zich opgenomen. In de winter liggen de velden er kaal en omgeploegd bij. 
Moeder Aarde is een in zichzelf gekeerd wezen, in verwachting van het zonnekind. De advent geeft ons de 
mogelijkheid om stil te worden; in stille verwachting van het kind te zijn. Als dan het zonnekind geboren is, kan het 
leven in de aarde zich op maken om te kiemen. Niet alleen de aarde kan zich ontkiemen ook onze lichtkrachten, 
plannen en ideeën kunnen dat. 
 
Het woord Kerstmis komt van Christusmis en verwijst hiermee naar de mis die gehouden werd in de Rooms 
Katholieke Kerk om Christus' geboorte te vieren. Het evangelie volgens Lucas beschrijft de geboorte van het kindje 
in de stal, de engelen, de herders, die de blijde boodschap horen en die het Jezuskind vinden in de kribbe bij Jozef 
en Maria. Dit is het alom bekende verhaal. Maar het evangelie volgens Mattheüs beschrijft het bezoek van de drie 
koningen. Zij hebben in de sterren gezien dat er een koningskind geboren zou worden en gaan opzoek naar het 
kind. Dit Christuskind is anders, rijker en spiritueler dan het arme timmermanskind. Als je zo Mattheüs en Lucas 
naast elkaar legt, kun je opmerken dat het over twee verschillende kinderen gaat. In de Christengemeente wordt 
hier vaker over gesproken en in de antroposofie over geschreven. Tegenwoordig wordt er nog een derde kind 
genoemd en dat is het Lichtwezen. Over dit Lichtwezen spreken de aartsengelen en opgestegen meesters in hun 
spirituele verhandelingen. Dan hebben we het al eerdergenoemde Germaanse zonnekind nog en ons Ik. Ze vormen 
zich al tot één; het Christuswezen. 
 
Het kerstfeest begint op 25 december met een heilige nacht, waarna 12 heilige nachten volgen, die het kersfeest 
met het Driekoningenfeest verbinden. Dan viert de Russisch Orthodoxe Kerk het kerstfeest (dus 13 dagen later dan 
wij). Midden in deze periode van heilige nachten valt het Nieuwjaarsfeest, dat een impuls geeft om ons te 
vernieuwen. Maar wij vieren de kerstnacht dus als de zon al over haar diepste punt (21-12) heen is. In bijna alle 
huizen staan kerstbomen, een traditie die stamt vanaf 1850, en 's avonds branden we kaarsen. Kerstmis is namelijk 
het grote lichtfeest en dat vraagt om nadere uitleg. 
 

Ik voel, als ware het onttoverd,    Ich fühle wie entzaubert  
het geesteskind in de schoot der ziel;   Das Geisteskind im Seelenschoß; 
In de helderheid van het hart     Es hat in Herzenshelligkeit 
heeft het heilige wereldwoord    Gezeugt das heil'ge Weltenwort 
de hemelse vrucht van de hoop verwekt,  Der Hoffnung Himmelsfrucht, 
die jubelend groeit naar wereldverten   Die jubelnd wächst in  
vanuit de godsgrond van mijn wezen.   Aus meines Wesens Gottesgrund. 
       Weltenfernen 
38       38 
 
Kerstnacht-stemming     Weihe-Nacht-Stimmung 
    
 

 
 
 
 
 



 
Kijk zo tegen kerstmis eens om je heen. In tuinen en huizen branden duizenden lampjes en sommige lichtjes 
flikkeren aan en uit. De lichtjes in de buitenwereld zijn overdadig. Het duister probeert ons met alle kerststress, 
angst en stralende neplichtjes bij ons innerlijke rust en stilte vandaan te halen, zodat de geboorte van het licht niet 
in ons hart kan plaatsvinden; het wil onze frequentie en bewustzijn laag houden. De geboorte van het licht, ook wel 
het Christenwezen of de verbinding met de bron, in ons hart is het mysterie van Kerstmis. We verhogen daarmee 
onze frequentie. In deze tijd is er onder zoveel mensen (en vooral kinderen) een sterke behoefte aan innerlijke rust, 
liefde en licht. Gelukkig zijn de lichtkrachten en de frequentie op aarde de laatste jaren sterker geworden. We 
kunnen het licht laten ontvlammen via ons bewustzijn. Ik vind die geboorte elk jaar weer een groot mysterie en 
merk wel dat het steeds gemakkelijker wordt, Ik wens jou toe dat je deze kerstperiode de rust en stilte vindt om 
dat innerlijk Christuskind met al zijn lichtkracht te voelen en te bewaren in je hart. Wij zijn allemaal een stukje 
goddelijkheid of Licht en die verbondenheid maakt ons één. 

 
~Marion Vreugdenhil - www.antroposofiekind.nl 
 
 
 
De reis van Jozef en Maria 
6 december 2017 Jaarfeestenadvent, adventstijd, kersstal, kerst, Kerstmis, kerstverhaal Alice Rowaan 
Het verhaal van het kerstkindje dat geboren werd in een stal, omdat er in de herberg geen plaats meer was, 
kennen we allemaal. Ook weten we wel dat Jozef en Maria op reis waren vanwege een volkstelling. Maar wist je 
ook dat er een hele leuke manier is om hun reis thuis uit te beelden, samen met kinderen? Vandaag vertel ik jullie 

er meer over. 
 
Voorbereiding 
De reis van Jozef en Maria begint in principe op de eerste 
adventzondag. Op school zal hier veel aandacht aan besteed 
worden; thuis is het vooral leuk om hier in de loop van de 
week op aan te sluiten, bijvoorbeeld op woensdagmiddag. 
Zoek allereerst de spulletjes bij elkaar: 
Zet het kerststalletje klaar. De seizoenstafel is een heel 
goede plek, maar onder de kerstboom of op een andere 
geschikte plaats in jouw kamer kan natuurlijk ook. In het 
stalletje staat een lege kribbe en misschien heb je nog 

wat hooi of stro om neer te leggen. Het is handig om een mooie donkerblauwe doek als achtergrond op te hangen. 
In de loop van de komende weken zal het stalletje gevuld raken, dus zorg dat je alles (stenen, plantjes, de os, 
schaapjes, herders, het kindje natuurlijk, de drie koningen, één of meer engelen) bij de hand hebt. De stenen, 
planten, dieren en mensen zullen in deze volgorde in de vier adventsweken verschijnen omdat zij herinneren aan 
de schepping van de aarde. Tot slot kun je ook sterretjes van goudkarton (of vilt) goed gebruiken; die komen één 
voor één op de blauwe doek te hangen. Jozef en Maria staan paraat. 
De reis naar de stal: de eerste adventsweek 
Zoek een plekje voor Jozef en Maria om hun reis te beginnen. De eerste adventsweek leg je stenen neer. 
Bijvoorbeeld langs de weg naar de stal toe, of vóór het stalletje. Het is leuk om steentjes te gebruiken die de 
kinderen in de loop van de tijd verzameld hebben en die je toch al in huis hebt. Maar je kunt natuurlijk ook 
kristallen of mineraalsteentjes gebruiken, of gevilte/gekleide stenen. Laat dan Jozef en Maria een stukje lopen op 
hun pad. Elke dag een stapje is het leukst, maar als ze liever vaak rusten en dan weer een eind lopen, kan dat 
natuurlijk ook. Het is leuk om elke keer als je Jozef en Maria laat lopen, ook samen een sterretje te spelden op de 
doek achter de stal. 
De tweede adventsweek 
De tweede week is de week van de planten. Hier kun je zo creatief in zijn als je wilt. Mos in de kerststal, 
sparretakjes die de kinderen in een voetstukje van klei zetten of dennenappels langs het pad van Maria en Jozef, of 
misschien liever kleine kamerplantjes in hun bloempotjes. Gestaag lopen zij verder, richting de stal. 
De derde adventsweek 
De derde week is die van de dieren. De os en de ezel mogen hun plaatsjes innemen in de stal, de schaapjes mogen 
in de buurt komen grazen, misschien heb je zelf ook wel dieren in huis die graag mee willen doen. Meestal weten 
de kinderen wel, welke dat zijn. 
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De vierde adventsweek 
In de vierde week gaan Jozef en Maria de stal binnen en installeren ze zich. Op 24 december (die dit jaar samenvalt 
met de vierde adventszondag) verschijnt een engel voor de stal. In de nacht zal het kindje worden geboren; dat 
gebeurt waarschijnlijk vanzelf- let maar op! Zo gauw het kindje ontdekt is, kun je een grote ster ophangen in de 
achterdoek. Meer engelen mogen komen, en de herders met hun schaapjes stromen toe. En als je het echt 
compleet wilt hebben, kun je heel ver weg in de kamer de drie koningen laten verschijnen. Zij gaan de komende tijd 
op weg en zullen op 6 januari aankomen bij de stal. 
Op deze manier kun je thuis een speelse, beeldende invulling geven aan de adventstijd. Ook na de kerst en 
Driekoningen kun je er nog mee doorgaan en de tijd van de lichtfeesten afsluiten op Maria Lichtmis. 
 
 
 
Een verhaal uit een oude V.O.K.uitgave. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verhaal:  
Stille nacht, tovernacht- Een kerstverhaal over ware vriendschap 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten zich. 
Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort door de 
sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en 
geen thuis. 
De mensen keken naar hem als hij voorbijging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn 
weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek 
had hij een halsband met een ster. 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar 
blijven." De hond keek hem aan. 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. 
"Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet." 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. 
Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. Hij zette de kraag van zijn 
oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben 
geen hond. Ik ben een tovenaar." 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen," zei de 
tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me 
wat die wens is." 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude 
man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde 
hem. 
 
 
 
Een Noors kerstverhaal over een geschenk voor het Kerstkind 
De fluit van de herdersjongen-  
In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem om één van zijn 
schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de herders was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze jongen 
diende bij een strenge heer - wie weet misschien wel bij een van de waarden in Bethlehem - en als hij zou 
thuiskomen en er een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de 
wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging liggen; hij hoorde niet hoe 
de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren plotseling met dubbele glans straalden. Zijn wegvoerde 
hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik, tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon hij ver in het 
rond over de velden zien, helemaal tot de stad Bethlehem. 
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich opende en dat de nacht zo licht werd als de dag. 
Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe groot dit wonder was, dat in die 
nacht geschiedde, heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we het een 
kleine herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan het 
schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken. 
Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: "Maak je geen zorgen meer om het schaap, op dit uur is een 
veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de 
kribbe ligt." 
"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem mag ik toch niet verschijnen, als ik hem geen 
geschenk kan geven?" 
"Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind," sprak de engel, en was op hetzelfde ogenblik verdwenen. 
Zeven tonen had die fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als vanzelf. 
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en lag languit zo groot als hij 
was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een woord, dat misschien wel eens 
onder de herders gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet! Én toen hij de fluit 



weer in de hand hield was er één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de fluit spelen. 
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel mogelijk door. Ineens 
bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote tanden, klaar om te bijten. Het was de 
lammetjesverslinder zelf. De jongen werd woedend. "Maak dat je wegkomt," riep hij en voor hij er erg in had, had 
hij de fluit naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten 
horen. 
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden steeds waren. Rustig lagen daar alle schapen en 
er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De jongen wilde het binnen de omheining brengen. Hij 
rende erachteraan en omdat het schaap hem ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. Het was de 
fluit, die weer een toon verloren had. 
Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat zij voor het kindje in de 
stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg zaten en dat hij als jongste weer de wacht 
moest houden. Boos schopte hij met zijn voet tegen een kruik met water, die dicht bij het vuur stond. Toen was het 
of een onzichtbare macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en toen hij haar weer opraapte had zij nog maar drie 
tonen over. 
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde gaan. Daar zag hij zich 
plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit wilden afnemen, maar hij wilde haar niet geven. 
Er vielen klappen over en weer. De fluit had hij weliswaar behouden, maar weer was een toon verloren gegaan. 
Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster en in de kribbe lag de 
Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit nog maar één toon overhad, toen hij de stal 
binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de bitse hond van de waard op hem afschoot. Hij 
wist zich niet anders te verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit. 
Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel diep, dat er zo weinig 
van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet weten, dat de weg die iedere mens tot de 
Verlosser voert vol hindernissen is. 
 
De Zonnejaargroep geeft onderstaande aan om te vertellen in de Kerst-adventtijd. 
Sprookjes 

• Sneeuwwitje… Gebr. Grimm 
• De Sterrendaalders… Gebr. Grimm 
• De drie mannetjes in het bos… Gebr. Grimm 
• Het boshuis… Gebr. Grimm 
• De twaalf Apostelen… Gebr. Grimm 
• Het Kind van Maria… Gebr. Grimm 
• De Sneeuwkoningin… Gebr. Grimm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hennie de Gans-Wiggermans: Elk jaar weer was de advents- en 
kersttijd voor mij de mooiste periode in de kleuterklas. De 
voorbereidingen naar het kerstfeest, het lopen van de adventstuin* 
en natuurlijk het Kerst- en Driekoningenspel met de kinderen, 
waarmee ik na de eerste adventsviering begon. 
Boekje vol tips en tricks. 
 
 
 

 
 
 
 



 
Als volgende het kerstspelletje en voorbereidingen daarvoor. 

 
 

 

KERSTSPELLETJE 
 



 
Hoe te beginnen? 
 
De spelers/rollen 
Jozef 
Maria 
Os  
Ezel 
 
Waard 1 
Waard 2 
Waard 3 
 
Herder 1 Stiechel 
Herder 2 Witok 
Herder 3 Gallus 
 
Engel met ster 
Engel met kindje 
Engel  
 
Muzikantjes 
 
Voorbereiding 
Doos met kleding in de kring 
Kleding en attributen eruit halen en neerleggen 
Zelf pakken: engel: sterrenstok en haarband 
Andere engelen: haarband en 1 engel mag het kindje voorzichtig bij zich dragen. 
Muzikantjes pakken zelf een bellenketting 
Jozef en de herders halen hun eigen stokken op en herder stiechel pakt zijn herderstas. 
De waard met het lampje haalt zijn lantarentje zelf op. 
 
Bij elkaar leggen: 

• Jozef, Maria, os en ezel 

• Waarden 

• Herders 

• Schaapjes 

• Engelen 

• Sterrestok in de stal 

• Kindje in de kribbe 
 
Kindje van de dag mag kiezen wie hij/zij vandaag wil zijn. 
Elk kind kiest elke dag een andere rol. 
Het kindje van de dag mag helpen. 
 
Kleuters zitten in de kring op volgorde: 
Naast de poort: Maria, jozef, os en ezel, herders en lammetjes aan een kant van de kring 
Andere kant van de kringpoort: engelen, waarden, muzikantjes. 
 
Ondertussen zingen en neuriën we: 
 



 
 
Voorafgaand aan het spel 
 
Schaapjes zijn jullie klaar? 
Mé, mé, mé 
Os en Ezel zijn jullie klaar? 
Moeoeoe, iiaaa 
Waarden zijn jullie klaar? 
Jaja 
Herders zijn jullie klaar? 
3x tik met de wandelstokken 
Jozef ben je klaar? 
Ja dat ben ik! 
Maria ben je klaar? 
Ja, begint u maar. 
Engelen zijn jullie klaar? 
Zwaaien met hun armen licht op en neer. 
Muzikantjes (engelen) laat je bellen maar horen. 
Klingelingeling 



Meteen doorgaan naar het 1e liedje van het kerstspelletje.

 
 
Alle kinderen zingen mee, zittend in de kring. 
Na dit lied gaat Maria staan en gaat rond in de kring (met de klok mee) terwijl allen zingen: 
 
 

 
 
Maria neemt plaats op het krukje in het midden van de kring. 
 
 
Vertellen [leidster]: 
Eens op een dag zit Maria in haar huis een boek te lezen toen daar ineens een Engel kwam. 
De Engel met ster staat op en gaat achter Maria staan. 
De Engel spreekt: 
Maria heb geen angst hoor, 
Ik ben de Engel Gabriël. 
Het is een blijde boodschap die ik vertel. 



Jij gaat een kindje krijgen,  
en Jezus is zijn naam…. 
De Engel gaat terug. 
 
Jozef staat op en gaat voor Maria staan en spreekt: 
Lieve Maria, wij moeten gaan reizen, 
om ons in te laten schrijven. 
Naar Bethlehem moeten we reizen, 
om onze namen op te laten schrijven. 
Jozef schudt. 
Os en Ezel zullen ons beiden,  
naar Bethlehem begeleiden. 
 
Maria gaat ook staan, samen lopen ze naar de Os en de Ezel. Zij lopen rond de kring terwijl door de andere 
kinderen wordt gezongen: 
 
 

 
Maria staat stil en spreekt: 
Och Jozef, luister me toe 
Jozef stopt nu en gaat bij Maria staan. Maria spreekt: 
Ik ben toch zo moe! 
 
Jozef legt een arm om Maria heen en zegt dan: 
Ben je zo moe lieve Maria? 
Maria knikt. 
Jozef spreekt tegen Ezel:  
Kom eens kleine ezel, blijf dicht bij haar!  
Het Ezeltje balkt:  
Iaaaa, iaa! 
 
Zingen: Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  
helemaal naar Bethlehem  
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  
helemaal naar Bethlehem  
O wat was Maria moe  
ze deed nu en dan haar oogjes toe  



O wat was Maria moe  
ze deed nu en dan haar oogjes toe 
 
Jozef spreekt: 
Ik zie een lichtje dagen, 
laat ons daar om onderdak vragen. 
Loopt naar de 1e Waard. 
Jozef tikt 3x met zijn staf op de grond. 
Het deurtje gaat open, de waard komt naar voren.  
 
Met zijn handen in zijn zij spreekt hij:  
Wat zoeken jullie hier? 
 
Jozef en Maria spreken: 
Wij zijn zo koud van sneeuw en ijs 
en moe van de lange reis. 
Heeft u voor ons een bed? 
 
De Waard spreekt: 
Jammer, alles is bezet. 
Ga maar naar hiernaast. 
Voortuit! Want ik heb haast! 
 
Jozef en Maria lopen naar de 2e Waard, die net zijn straatje aan het schoonvegen is. 
Jozef tikt 3x met zijn staf op de grond. 
De 2e Waard kijkt op, stopt met vegen en spreekt: 
Wat zoeken jullie hier? 
Jozef en Maria spreken: 
Wij zijn zo koud van sneeuw en ijs en moe van de lange reis. 
Os en Ezel willen wel wat hooi en vinden het kleinste plekje al mooi! 
De 2e Waard spreekt:  
Het spijt me zeer, ik heb echt geen plaatje meer! 
Van zolder tot kelder is mijn huis bezet. 
Pak je weg! (vegen met bezempje) 
Snel mijn deur! Verder wil ik geen gezeur! 
Maria en Jozef lopen weg van de Waard. 
Maria spreekt: 
Oh Jozef, wat moeten we toch beginnen, 
nergens kunnen we naar binnen! 
 
Jozef spreekt: 
Och Maria lief (pakt haar hand) 
Ik zal wel wat verzinnen. 
 
Maar dan komt er een 3e Waard met een lampje aan en spreekt: 
Goede vrouw, ik hoor je klagen, om een bed hoe je mij niet te vragen. 
Loop met me mee, hier zijn we al, In mijn eigen kleine stal. 
 
De Waard loopt naar de stal, zet een krukje voor Maria neer (naast het kribje) en laat het lampje achter. 
Ezeltje en Os gaan zitten bij het kribje. 
Jozef houdt Maria’s blauwe mantel vast, terwijl Maria plaatsneemt op het krukje. 
Jozef gaat aan de andere kant naast het kribje staan, leunend op zijn staf. 
Verteller: 
Maria en Jozef gaan slapen, het is een donkere nacht, buiten houden sterren de wacht. 
 
Allen zingen: 
 



 
 
 
 
 
Dan komen de Engelen, ze staan op van hun stoel, lopen door de kring terwijl ze zingen: 
 

 
…..daar dansen blij de engeltjes, in Regis Curia, Halleluja, Halleluja! 
 
Daarna lopen de Engelen naar de stal. 
 
Verteller: 
In deze nacht wordt stil en zacht, Maria haar kindje gebracht. 
(Engel geeft Maria haar kindje) 
Maria neemt Hem in haar armen en dekt Hem toe om te verwarmen. 
 
De Engelen blijven in de stal. 
Maria wiegt haar kindje. 
 
Allen zingen: 



 
 
 
Maria spreekt: Jozef…. Jozef….wordt eens wakker! En ze zingt  
Jozef, liefste Jozef mijn, help eens wiegen ons kindekijn. 
Hij zal onze verlosser zijn, het Kerstekind/Jezuskind en Maria. 

 
Jozef is wakker en komt gauw naar Maria en spreekt: verbaasd 
Ohhh Maria…. Het kindje is geboren? 
Wat een lief neusje, wat een mooie ogen…. 
Snel ga ik naar de Waard om te vragen, 
of we nu warm naar binnen kunnen voor een paar dagen. 
 
Jozef neemt het lampje mee en loopt naar de 3e Waard. 
Hij tikt 3x met zijn staf op de grond en roept: 
Waard, waard, (de Waard gaat staan) 
Ons is vannacht een Kind geboren, in de stal is het bijna bevroren. 
Nu wil u vragen, of we nu in uw huis kunnen voor een paar dagen? 
De Waard spreekt: 
Beste man, ik gaf het je graag, maar er zijn al zoveel gekomen vandaag. 
Van kelder tot zolder alles is vol. Ik heb echt geen bed, zie zelf maar hoe je je redt! 
Langzaam loopt Jozef terug, als hij weer bij Maria is spreekt hij: 
Ach Maria, er is nog geen plaatsje daarbinnen, wat zullen we toch beginnen? 
Ik weet het al! We leggen het Kind in de kribbe in deze stal! 
Allen zingen: 
 



 
Ondertussen zet Jozef het kribje voor Maria neer.  Maria legt voorzichtig het Kindje in het hooi van de kribbe. 
 
Verteller: 
En boven de stal daar spreekt de ster, de stralen stralen heel erg ver. 
Ook daar waar de herders waren op het veld, Zij hadden zojuist hun schaapjes geteld. 
 
1e herder Stiechel zegt: 
Brrrrr, wat is het koud vannacht, laat eens zien wat je hebt meegebracht? 
2e herder Witok zegt: 
Lekker spek kreeg ik van mijn vrouw, 
(gaat op de grond zitten, maakt zijn tas open en deelt uit) 
één voor jou, één voor jou en één voor jou. 
Ze eten samen, smakken (eventueel een boertje laten) 
Na het eten spreekt Gallus al gapend: 
We kunnen vannacht met de schapen, wel even buiten slapen. 
 
Nu gaan ze liggen, de schapen dichtbij. 
 
 
Dan komen de Engelen en zingen terwijl ze rond de herders lopen: 
 

 
…..daar dansen blij de engeltjes, in Regis Curia, Halleluja, Halleluja! 
 
De Engelen zingen staand: [bij muzikanten en leidster] 



 

 
 
De Engelen lopen achter elkaar de kring weer uit, terug naar de stal. 
 
De Herders worden wakker en rekken, strekken en gapen. Ze kloppen kun kleertjes af en doen hun mutsjes goed. 
Stiegel zegt: 
Luister eens goed, mijn beste broers. Engelen kwamen ons bezoeken, 
zodat wij het Kindje gaan zoeken! Mmmm even denken,  
wat zal ik eens gaan schenken? Een kruikje melk neem ik mee, 
dan is Hij vast tevree! 
Gallus spreekt: 
Ik geef een plukje wol van het schaap zijn vacht, dat is lekker warm én zacht!  
Witok spreekt: 
En ik neem mee een heel klein lam, waar het Kind mee spelen kan. 
Ze staan met z’n drieën bij elkaar en dansen en zingen: 
Kom we gaan naar Bethlehem, doedeldiedeldoedeldiedelda 
Jezus mijn, Kindekijn, vreugde moet bezongen zijn! 
Dan gaan ze op weg, lopen buiten om de kring al tastend met hun stokken op de grond.  
Allen zingen: 
 



Als ze de kring rond zijn spreekt Stiegel: 
Wat is het toch donker! 
Gallus spreekt: 
Waar zou het toch zijn? 
Witok houdt zijn hand boven zijn ogen, tuurt en kijkt naar de ster en spreekt: 
Ik zie daar een nieuwe ster, oh wonder, dat Kind is vast en zeker heel bijzonder! 
Ze lopen verder: 
Stiegel zegt: 
Ik zie reeds een huis van strooi, Laten we vragen, 
Of in het stalletje klein, Is geboren het kindekijn. 
 
Ze komen bij de stal, ze gaan bij het stalletje staan. 
Ze tikken met hun staf op de grond en roepen zacht: 
Hallo daar, hallo? Is daar iemand binnen? Hallo? 
 
Jozef pakt het lampje en komt aangelopen en spreekt: 
Wat zoekt gij hier beste herdersvrienden? 
 
Stiechel spreekt: 
Beste man, wij hoorden engelen en zagen een ster. 
Een Kindje zou zijn geboren, is het hier misschien, 
En mogen wij het eventjes zien? We brengen melk, wol en een lammetje mee. 
 
Jozef spreekt: 
Herdersvrienden, kom binnen. Hier zijn jullie goed! 
 
Ze nemen hun muts af en leggen de stokken neer. Ze komen binnen en knielen bij het kribbetje neer. Schaapjes 
zitten achter de herders. 
 
Allen zingen: 

 
 
Eén voor één geven de herders hun geschenken, het kleine lam gaat tussen Os en Ezel zitten. 
Maria spreekt: Dank lieve Herders voor jullie geschenken en dat jullie hier gekomen zijn! 
Wij zullen vast nog vaak aan jullie denken. En zie het Kindje wordt nu moe, 
Ga zoetjes weer naar jullie schaapjes toe. 
 
 
 



De Herders gaan staan, buigen en spreken: 
Dag Maria, dag Jozef, dag lief Kindekijn! 
Wij gaan iedereen vertellen, die het maar wil horen, 
dat het Kindje vannacht is geboren! 
 
Nu lopen ze achteruit de stal uit, buigen nogmaals, draaien zich om. Ze zetten hun mutsjes weer op en nemen hun 
stokken weer mee. De schaapjes volgen….. 
 
Ze buigen langzaam buitenom de kring. 
 
Ze komen terug in de kring. 
Stiechel spreekt: 
Wat een Kindje mooi, liggend in het hooi. 
 
Gallus spreekt: 
En geboren in een stal, het Kind dat iedereen blij maken zal. 
 
Witok: spreekt: 
Laten we gaan het gaan vertellen aan iedereen, en zeggen dat we Hem zelf hebben gezien. 
 
 
Ze zingen en dansen nogmaals: 
 
Kom we gaan naar Bethlehem, doedeldiedeldoedeldiedelda 
Jezus mijn, Kindekijn, vreugde moet bezongen zijn! 
 
Dan doet Jozef de geschenken in de tas. 
Maria neemt het Kindje in haar armen, onder de mantel om het te verwarmen. 
Os, Ezel en Lam lopen er achteraan.  
De Engelen gaan voor het stalletje staan. 
Engelen voorop, dan Maria, Jozef, Lam, Os, Ezel, Waarden, Herders en Schapen. 
Allen lopen buitenom de kring terwijl ze zingen: 

 
Allen komen uiteindelijk in de kring staan. 
Aan het einde van het lied maakt iedereen een buiging naar elkaar, eventueel naar de ouders en nogmaals naar 
elkaar. 
Dan gaan ze zitten op de stoel. 
De kleertjes gaan uit, worden netjes opgevouwen en gaan terug in de doos.  Of…… 



Als afsluiting hebben de kleuters gezongen, een buiging gemaakt en zijn blij dat ze klaar zijn. Vlug mogen ze naar 
hun ouders, kleertjes mogen aanblijven of als dat gewenst wordt in de kledingkratten, kleuters ontvangen 
complimentjes en knuffeltjes en krijgen heerlijke zelfgebakken sterrenskoekjes [door de ouders en de klas zelf 
gebakken], nadat ze wat koek en sap hebben gehad, krijgen ze hun kaars [met wollontengel] uitgedeeld en de 
ouders krijgen een kerstkaart. 
Nog één keer komen de kleuters in de kring voor de gangbare afsluiting met als laatste   
Engel van God ontfermer, wees altijd mijn beschermer, 
Houdt helpend bij mij de wacht, ’s ochtends, ‘savonds, dag en nacht.  
                                 Wil ziel en lichaam behoeden en wil mij leren al het goede. 
 

 
 
 
En dan zingen ouders en kinderen samen:  

We wish you a merry christmas, we wish you a merry Christmas, 
we wish you a merry Christmas and a happy New year. 

Good tidings we bring, to you and your kin, 
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year. 

 
 
 
En zo is het!!!!! 
 
Fijne Kersttijd toegewenst en goede vakantie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Invullijst bij het kerstspelletje 

 Datum→                   

Naam ↓ Rol↓                   

1                    
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4                    
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9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

 
 
 
Jozef=j 
Maria=m 
Os en ezel= o en ez 
Engel= e [ster, kindje, vleugels] 
Waarden: w 1, w2, w3 
Herder: h1, h2, h3 
Schaapjes= s en l 
Muzikantjes= m 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandala’s om te kleuren 

 
 
 

 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaarten     
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Boeken 

 



Transparanten                               
 

 
 
 
 
 
 

 
 


