
 
Het Kerstverhaal 
 
1) Bloemenkiosk: Gabriëls verkondiging door Cama 
 

In het kleine dorpje Nazareth woont een jonge vrouw, haar naam is Maria. Op een warme 
lentedag verschijnt er een Engel bij haar. “Schrik niet!” zegt Gabriël, de Engel. “Ik heb goed 
nieuws. Je zult moeder worden van een heel bijzonder kind. Hij zal heel wijs zijn en 
mensen helpen.” Maria was verrast, en was er blij mee. 
 
In een hoekje van haar huis zit een egeltje. Ze kijkt bezorgd. Egeltje besluit een oogje in 
het zeil te houden, het wordt een spannende tijd voor Maria. 
 
https://youtu.be/6Uu_9Xyk8fk 
 
https://youtu.be/bZOMtVBPTzE 
 
 
 

2) Stokkenland: Jozef door Karmelparochie 
 
Maria is verloofd met Jozef. Jozef is timmerman en altijd heel aardig tegen haar. Toen hij 

hoorde dat ze zwanger was, schrok hij toch wel. Hoe kon dit? Hij moest hier even over 

nadenken. Die nacht verscheen de engel Gabriël in zijn dromen. Gabriël vertelde Jozef dat 

Maria zwanger was van een kindje van God, en Jozef was gerust gesteld. Ze gingen trouwen. 
 
Egeltje is blij dat Maria niet alleen voor dit bijzondere kindje hoeft te zorgen. Jozef is er 
voor haar. En Egeltje, die blijft ook in de buurt. 
 
https://youtu.be/T7dOuFTQIi8 
 
https://youtu.be/19L_Gnul8Rc 
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3) Gemeentehuis: Heraut door Lijnbaankerk 
 

Maria’s baby groeit door in haar buik. Het is ondertussen winter. Er komt een heraut naar 

Nazareth. Televisie en telefoon bestonden nog niet, dus was het iemands werk om 

belangrijke berichten om te roepen. De heraut zegt: “De keizer wil precies weten wie in zijn 

rijk wonen. Iedereen moet naar de plaats waar hun familie vandaan komt, om zich in te 

schrijven.” Jozefs familie komt uit Bethlehem, dus hij én de hoogzwangere Maria moeten 

op weg. 
 

Dat wordt een lange reis, denkt Egeltje. Ze krabt even achter haar oor, hoe gaan ze 
dat doen? 
 

https://m.youtube.com/watch?v=g6XVrDiwpOg 
 

https://youtu.be/RZsG-2RBE0M 
 
 

 

4) Bieb: Op weg, Maria op het ezeltje door Dorpskerk 
 

Dus Jozef en Maria vertrekken. Jozef heeft een ezeltje geregeld, zodat Maria niet zover 
hoeft te lopen. Onderweg komen ze veel mensen tegen, iedereen is op weg, sommigen 
reizen heel ver, sommigen maar een klein stukje. 
 

Egeltje kijkt op de kaart, ziet dat de reis voor Jozef en Maria een reis wordt van 
meerdere dagen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7S5tjxP2ibE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-5nodoiQm4 
 
 

 

5) Pasta Vino: eerste herberg door de Oosterkerk 
 

Maria en Jozef komen aan in Bethlehem, moe en hongerig. De eerste herberg waar zij 
stoppen heeft slecht nieuws: omdat iedereen aan het reizen is, zoeken veel mensen een 
slaapplek en is alles helemaal vol. De herbergier heeft wel medelijden met hen en hij geeft 
hen wat soep en brood. 
 

Egeltje snuffelt rond in Bethlehem. Wat een drukte, overal logeren mensen. Gaan ze wel 
een plekje vinden? 
 

https://youtu.be/7Y7D50eQU1w 
 

https://youtu.be/gus7DBfLR8k 
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6) Schoolstraat: Maria is moe door LEG 
 

“Hoe ver moeten we nog?” vraagt Maria. Ze is moe van het verre reizen en de baby zal snel 
komen. Kunnen ze echt nergens terecht? Jozef weet nog wel een herberg, misschien kunnen 
ze daar blijven slapen. 
 

Egeltje hoopt dat er een plekje is bij de andere herberg, en rent achter Jozef en Maria aan. 
 

https://youtu.be/8ZLjKehbFhk 
 

https://youtu.be/ifCWN5pJGIE 
 
 

 

7) Molen: de tweede herberg door de DGA  
 

Verderop in Bethlehem hebben Jozef en Maria nog geen geluk. Ook de tweede herberg is 
helemaal vol. De herbergier ziet dat Maria en Jozef dringend een slaapplaats nodig hebben 
en denkt na. Hij heeft nog wel één plekje. Het is niet perfect maar dan kan Maria in ieder 
geval rustig zitten. “Ga maar kijken in de stal, het is net opgeruimd en het is er warm.” 
 

Een stal? Dat was niet waar Egeltje op hoopte. Ze piept dat ze het er niet mee eens is, 
maar ze hoort Maria zeggen dat ze blij is om een plekje te hebben. Egeltje loopt de stad 
uit, op zoek naar een betere plaats. 
 

https://youtu.be/aIzuxzZTjkQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tK2M9bRoDYg 
 
 

 

8) Martinez: Herders door de Alphakerk 
 

Buiten de stad is het stil. De herders waken over hun schapen. Ze zitten bij het vuur, delen 
eten en drinken en vertellen elkaar verhalen. Ze weten nog niet dat ze de eersten zullen zijn 
die op kraamvisite mogen bij Jezus. 
 

Egel ziet dat het gezellig is bij de herders, maar dat dit ook geen plek is voor Maria en Jozef.  

Ze gaat terug naar Bethlehem. 
 

https://youtu.be/XxcD1aMMXDM 
 

https://youtube.com/watch?v=eS7lQUvMx2E&feature=share 
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9) DGA: de stal door de Dorpskerk  
 

In de stal kunnen ze dan eindelijk tot rust komen. En dan gebeurt het... Jezus is geboren. 
Het kindje dat de engel Maria had beloofd. Ze leggen het kind in een kribbe, een voerbak 
voor dieren. En iedereen is blij. 
 

In de wei zingen de Engelen tot de herders, “Ga kijken bij dit kindje”. Maar er zijn 
meer mensen op weg… 
 

Egeltje is tevreden. De stal is warm en schoon, Jozef zorgt voor van alles en Maria zit 
tevreden bij de kribbe, met een glimlach kijkt ze naar haar babytje. Egeltje is blij om Jezus te 
ontmoeten. 
 

https://youtube.com/watch?v=0Y7nfgFI1dY&feature=share 
 

https://youtu.be/7Pq1S9j3EXU 
 
 

 

10) Vooges: de wijzen door de Open Hof Kerk  
 

Ver weg van Bethlehem zijn drie wijzen, die de sterren bestuderen. Balthasar, Melchior en  

Caspar. Ze krabben zich achter de oren. Wat zij lezen in de sterren is groot nieuws: een  

Koning wordt geboren. Ze vertrekken om deze Koning te verwelkomen met geschenken.  

Maria, Jozef, de herders en de wijzen, iedereen is blij met dit bijzondere kindje. 
 

Egeltje rolt zichzelf op in een hoekje, moe maar blij. 
 

https://youtu.be/7Bc_L4pkGm8 
 

https://youtube.com/watch?v=SUBTERdTKUg&feature=share 
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