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Op reis naar Bethlehem 

Rollen: 

 Verteller 

 Jozef 

 Maria 

 Engel 

 Twee omroepers 

 Kind 1 

 Kind 2 

 Kind 3 

 Receptionist 1 

 Receptionist 2 

 Receptionist 3 

 Kind 4 

 Kind 5 

 Herder 1 

 Herder 2 

 Herder 3 

 Herder 4 

 Drie wijzen 

Attributen: 

 Kunstbloemen in vaas 

 Tafel 

 Twee stoelen 

 Gebreide sokjes 

 Hamer 

 Hout 

 Duimstok 

 Twee trommels 

 Koffer met babykleertjes 

 Twee winterjassen  

 Pop  

 Kribbe 

 Stokken voor de herders 

 Kleding Jozef en Maria.  

 Kleding voor de wijzen 
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Scene 1: 

  Maria schikt de bloemen in de vaas. 

 

Verteller:   Maria is druk aan het werk. Ze maakt de kamer gezellig, 

   want zo meteen komt Jozef op visite. Zo, de bloemen in de 

   vaas. Dat ziet er gezellig uit! Nu nog een kopje koffie  

   zetten. Maar wat gebeurt daar? Er komt een engel aan! 

 

Engel:   Dag Maria, ik heb nieuws en het is heel fijn.   

   Jij wordt moeder van een zoon, zijn naam zal Jezus zijn.  

 

  De engel loopt weer van het podium af. Maria gaat zitten.   

 

Verteller:   Maria gaat zitten, ze moet even van de schrik bekomen. Een 

   engel zomaar bij haar in de kamer. Wat die engel zei was 

   ongelofelijk! Ze krijgt een baby! Een jongetje en ze moet 

   hem Jezus noemen. Wat zal Jozef zo meteen zeggen als zij 

   het hem vertelt? O, daar komt hij al aan. 

 

Maria:   Jozef, luister, ik heb nieuws en het is heel fijn. 

   Ik word moeder van een zoon, zijn naam zal Jezus zijn.  

 

Jozef:   Nou daar kijk ik wel van op. Maar het is wel fijn. 

   Jij wordt moeder van een zoon, zijn naam zal Jezus zijn. 

 

Verteller:  Jozef en Maria krijgen het nu erg druk. Ze moeten veel 

   Babyspullen maken. 

 

Maria:   Ik brei sokjes voor mijn kind. Deze zijn al klaar. 

   Ik vind breien prachtig werk. Ik maak er nog een paar. 

 

Jozef:   Kijk ik maak een houten wieg, daar geniet ik van. 

   Ik kan heel goed timmeren, ik ben timmerman. 
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Scene 2: 

  Jozef komt het podium op. Hij heeft een duimstok in zijn hand en 

  gaat de tafel opmeten. Als de muziek begint stopt hij en kijkt wat er

  aan de hand is.  

 

Verteller:   Jozef is druk aan het werk. De buren moeten een nieuwe 

   tafel hebben. Nog een keer meten voor de zekerheid. Ja het 

   klopt precies! He, wat is dat voor een lawaai? Het zijn  

   omroepers met een boodschap.  

 

  De omroepers lopen een rondje over het podium. 

 

Omroepers:  Te-te-re-te bom bom 

   Een bevel van de keizer trom trom 

   Dames en heren  

laat u registeren 

in de plaats waar u geboren bent 

zo maakt keizer Augustus bekend 

Te-te-re-te bom bom 

   Een bevel van de keizer trom trom 

 

  De omroepers verlaten het podium en Maria komt op.  Ze heeft een 

  koffer in haar hand. Ze zet het op de tafel neer en haalt er  

  babykleertjes uit die ze gaat opvouwen.  

 

Verteller:   Tjonge tjonge, dit is niet best. Wat is Jozef geschrokken. Alle 

   mensen moeten hun naam op laten schrijven, vertelden 

   de omroepers. Maar niet hier in  Nazareth. Nee in hun  

   geboorteplaats. Dat is voor Jozef en Maria heel ver weg! Zij 

   moeten dan helemaal naar Bethlehem toe. En dat terwijl 

   Maria’s kindje al snel geboren kan worden. Moet Maria met 

   zo’n dikke buik op reis? Dat kan toch niet? Maar de keizer is 

   de baas in het land. Als hij het zegt dan moeten ze wel gaan. 

   Jozef zucht. Ik moet het Maria maar voorzichtig vertellen, 

   denkt hij.  
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Jozef:   Och Maria wat een pech 

   Morgenvroeg moeten wij weg 

   Wij moeten naar Bethlehem toe, 

   Dat wordt een heel gedoe.  

 

Maria:  Ja, daar schrik ik zeker van. 

   Als ik dat maar halen kan. 

   Gelukkig is het nog vroeg dag. 

   Kom op, gauw aan de slag. 
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Scene 3: 

  Jozef en Maria zetten tassen, koffers en dozen op het podium en 

  rommelen daarin. 

 

Verteller:  Jozef en Maria hebben het druk, want ze gaan op reis. De 

   kleren moeten worden gewassen, de koffers moeten  

   worden ingepakt. Er moeten boodschappen worden gedaan.

   Er moet van alles mee voor de reis. Na een dag hard werken 

   zijn de koffers en tassen ingepakt en kan de reis beginnen. 

 

Jozef:   Heb je de kleren in de tas? 

   Waar is mijn dikke winterjas? 

   Neem wat krentenbollen voor ons mee, 

   En een kan met warme thee. 

 

  Jozef krijgt de jas van Maria en trekt hem aan.  

 

Maria:  Hier is je dikke winterjas. 

   De kleren zitten in de tas. 

   Alle babyspullen staan al klaar. 

   Jozef haal de ezel maar.  

 

  Maria trekt ook een warme winterjas aan. De reis begint. 

 

Verteller:  Jozef en Maria nemen afscheid van de buren en vertrekken. 

 

  Tijdens het vertellen van de volgende versjes lopen Jozef en Maria

  rondjes door de klas. Er komen drie kinderen op die de versjes  

  opzeggen.  

 

Kind 1:   Kijk ze daar eens lopen.  

   Het is wel te hopen, 

   Dat ze Bethlehem bereiken,  

   Want het is een zware reis. 
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Kind 2:  Het zijn lange dagen 

   Die veel van hen vragen. 

   Warme thee en een krentenbol 

   Zo houden ze het vol.  

 

Kind 3:   Ja, de reis is erg ver 

   Eindelijk ze zijn er. 

   Ze hebben het gered, 

   Maar nu willen ze naar bed.  

 

  De drie kinderen gaan het podium af en de drie receptionisten van 

  het hotel komen het podium op.  

 

Verteller:  Eenmaal in Bethlehem gaan Jozef en Maria gauw op zoek

   naar een kamer voor de nacht. Kijk eens daar staat een  

   hotel.  

 

  Jozef en Maria lopen langs de verschillende hotels en vragen of 

  er misschien plaats is.  

 

Jozef:   Is er voor mijn vrouw en mij, misschien nog een kamer vrij? 

 

Receptionist 1: Nee, helaas het spijt me zeer. Er is echt geen kamer meer.  

 

 

Jozef:   Kom Maria kom maar snel, op naar het volgende hotel. 

   Is er voor mijn vrouw en mij, misschien nog een kamer vrij? 

 

Receptionist 2:  Nee, helaas het spijt me zeer. Er is echt geen kamer meer. 

 

Jozef:   Kom Maria kom maar snel, op naar het volgende hotel. 

   Is er voor mijn vrouw en mij, misschien nog een kamer vrij? 

   

Receptionist 3:  Nee meneer, alles is vol vannacht,  

   Maar ik heb eens nagedacht. 
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   Er staat een oude stal in de wei, 

   Misschien maak ik u daar mee blij? 

 

  Jozef en Maria lopen naar de stal en gaan daar liggen. Er komen 

  twee kinderen het podium op om een versje op te zeggen. 

 

Kind 4:  Jozef maakte een bed van stro. 

   Ze konden eindelijk slapen. 

   De dieren hielden hen lekker warm. 

   En bleven bij hen waken. 

 

Kind 5:   En daar, diep in de donkere nacht, 

   Is het kindje Jezus geboren. 

   De os en de ezel loeiden zacht. 

   Maar niemand die het hoorde.  
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Scene 4: 

  De herders komen op en gaan in een kring zitten rond een paar 

  houtblokken. Ze warmen hun handen aan het vuurtje.  

 

Verteller:   Het is nacht, het is donker. Het is overal stil. In de buurt van 

   Bethlehem zit een groepje herders bij een vuurtje. Ze passen 

   op de schapen. Plotseling wordt het heel licht. Wat is er aan 

   de hand? Een engel vertelt met blijde stem: 

 

Engel:   Gods zoon is geboren in Bethlehem! 

 

Verteller:  De herders zuchten ervan! Wat was dat mooi! Ze kijken 

   elkaar aan en springen overeind. Kom mee, wij gaan er naar 

   toe. 

 

Herder 1:   Naar Bethlehem naar Bethlehem.  

   Wij willen het kindje zien. 

   Naar Bethlehem naar Bethlehem.  

   Wij willen het kindje zien. 

 

Herder 2:   De ster gaat mee. De ster gaat mee.  

   Kijk, de ster wijst ons de weg.  

   De ster gaat mee. De ster gaat mee.  

   De ster wijst ons de weg. 

 

Herder 3:   De ster blijft staan.  

De ster blijft staan boven deze oude stal.  

De ster blijft staan. De ster blijft staan. 

Boven de oude stal.  

 

De herders komen aan bij de stal. Jozef en Maria zitten om de 

kribbe.  
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Herder 4:   Daar ligt het kind. Daar ligt het kind. 

   Kijk een kribbe is zijn wieg.  

   Daar ligt het kind. Daar ligt het kind. 

   Kijk een kribbe is zijn wieg.  

    

  De herders gaan bij de kribbe zitten.  

 

Verteller:  Kijk er komen nog meer mannen aan. Het zijn drie wijzen. Zij 

willen ook het kindje Jezus zien.  

 

De wijzen:  Een koning is geboren. 

 Wij volgen de koningsster. 

 Wij willen bij die koning horen, 

 Daarom komen wij van ver.  

 

Verteller:  De herders en de wijzen hebben de ster gevolgd en het 

koningskind gevonden om het te aanbidden. Jij mag het  

kind ook aanbidden, want het koningskind is ook voor jou 

geboren! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


