
Dit script is geschreven vanuit het verlangen om het Kerstverhaal tot een belevenis te 

maken voor alle dorpsbewoners. Iedere plaats heeft ‘bekende bewoners’ die misschien 

ook wel mee willen doen: goed voor de publiciteit, leuk voor de deelnemers. De mensen 

die deze wandeling lopen zijn geen ‘publiek’, het is juist de bedoeling dat er interactie 

ontstaat in de verschillende scènes – goede gidsen helpen daarbij – zodat het een 

belevenis wordt waar je deel van bent.  

Voor een impressie, zie: https://www.youtube.com/watch?v=sk0q_i0ldIM  

Ottoland kent een hoop sfeervolle boerderijen en schuren en twee kerkgebouwen dichtbij 

elkaar en leent zich daarvoor perfect voor een dergelijke evenement. Hopelijk vind je in 

jouw situatie bruikbare plekken! 

Geniet van de voorbereidingen! 

ds. Mirjam Kollenstaart-Muis 

 

 

 

De wandeling is uitgezet langs verschillende locaties langs de A. Begin- en eindpunt van de 

wandeling zijn niet dezelfde locatie – dat is in deze situatie logistiek handig. Gedurende het 

evenement is de weg afgesloten voor verkeer. Hiervoor is een vergunning bij de gemeente 

aangevraagd.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sk0q_i0ldIM


Inhoud 

• scène 1 Openingsscène met Herodes en geleerden 

• intermezzo met engelen 

• scène 2 Bethlehem met de bakker en een verkoper 

• scène 3 Herberg vol ongure types 

• scène 4 Werkplaats met timmermannen 

• intermezzo met praktisch-geschoolde jongeren 

• scène 5 Hemelse sferen 

• scène 6 Pleisterplaats met diaconaal thema 

• scène 7 Kerststal met Jozef, Maria en een voerbak 

• intermezzo met hooligans en politie 

• scène 8 Slot met samenzang   



scène 1  

Spelers:  Herodes, 2 of 3 geleerden (m/v), 1 of 2 engel(en) 
Kleding Herodes: nette kleding zoals een pak, eventueel met omslagmantel van velours of 

andere koninklijke attributen 
Kleding geleerden:  nette kleding, uiterlijk van een academicus of onderzoeker 
Kleding engel(en):  wit, stoer, want engelen zijn de hemelse strijdkrachten... 
 
Het is schemerig in de zaal. Koning Herodes en de geleerden staan rondom een tafel gebogen. Bij de 
tafel stapels dikke boeken, op tafel landkaarten uitgespreid. Grote spreadsheets met stambomen. 
Met zaklantaarns en vergrootglas, meetlinten en rekenmachines staan de geleerden over de kaarten 
gebogen. Ze zijn druk in gesprek met elkaar.  
 
Herodes: ‘Maar hoe zit dat dan met die families? Welke familie kan er nog meer recht hebben op de 
troon? Wie heeft het nou weer gemunt op mijn macht? Houdt het dan nooit op? Laat me die 
stambomen nog eens zien.’  
Geleerde: ‘Majesteit, moet u hier nog eens naar luisteren. Deze tekst is al heel oud. Ik vond ‘m onder 
een dikke laag stof: 
5Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. 
En zo zullen de mensen hem noemen: 
Wijze Bestuurder, 
Sterke God, 
Vader voor Altijd, 
Koning van de Vrede. 
6Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn. 
Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. 
Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. 
Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. 
De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. [Jesaja 9 vers 5 t/m 6] 
Geleerde: ‘Die tekst ken ik! Ooit was er een profeet en die sprak heel bijzondere woorden. Er waren 
er die het onzin vonden. Maar velen vonden hem wijs en zij geloofden dat hij woorden sprak namens 
God.’ 
Herodes schrikt van deze woorden en verheft zijn stem: ‘Er is een kind geboren?! We hebben weer 
een koning?! Hoezo ‘we hebben weer een koning’?! Die hadden de mensen al. Die hébben de 
mensen al. Ze hebben míj, ík ben hun koning.’ 
De geleerden proberen Herodes wat te sussen, maar Herodes gaat geïrriteerd verder: ‘Een kind 
geboren hè. En waar is dat dan gebeurd? Want bij mij thuis is geen baby te bekennen hoor. Heeft die 
Jesaja daar ook nog wat over gezegd?’ 
De geleerden zoeken wat in hun boeken en kijken elkaar zorgelijk aan. Uiteindelijk pakt er één een 
bijbel en begint erin te bladeren.  
Geleerde: ‘Ah, hier heb ik het. Jesaja was niet de enige profeet. Er waren er meer. Eén van hen was 
Micha. Hij zei het volgende:  
1De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit 
Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel 
oude familie.’ [Micha 5 vers 1] 
Geleerde: ‘Bethlehem? Wat is dat nou voor ’n gehucht? Kan er in zo’n gat een leider geboren 
worden? Nou, dat zal me een leider zijn, zeg. Een boer zeker?! Een bouwvakker?!’ 
Geleerde: ‘Hé, ben je soms vergeten dat wij ook uit zo’n gat komen? Wat is er mis met een dorp?’ 
Herodes kijkt de discussie met verbazing aan. Teleurgesteld stapt hij van de tafel vandaan richting 
zijn bezoekers: ‘Geleerden zijn het hè. Hoe zij hun diploma’s hebben gehaald is me een raadsel. Maar 
goed. Ter zake nu. Er is een kind geboren. Een koningskind. Een prins. En het is níet míjn kind. Zoek. 
Dat. Kind. Spoor het op. En laat het me direct weten als je het gevonden hebt.’ En dan verandert 



Herodes van toon en zegt hij op slijmerige toon: ‘Want ik wil natuurlijk ook op kraambezoek! Ga naar 
Bethlehem, het is één van die dorpen die je tegenkomt als je hier naar buiten gaat en dan het plein af 
naar links. Haast je. Ik hoop jullie straks weer te zien!’ 
 
Groep loopt naar buiten, intussen klinkt muziek ‘Ga je mee op zoek naar het Koningskind’. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec 
 

Intermezzo 

Terwijl de groep het kerkplein afloopt en naar links wil afslaan, springen er twee engelen uit de bosjes 
die in gesprek gaan met het groepjes – de gids stimuleert de groepsleden hiertoe. (Eventueel kan deze 

rol ook door één engel gespeeld worden.) 

 
Engel: ‘Ho! Stop! Waar gaan jullie naartoe? Wat zeg je? Bethlehem? En van wie moet je daar 
naartoe? Wat zeg je? Koning Herodes? Om een koningskind te zoeken?! Nou, ik weet niet wat de 
koning jullie heeft wijsgemaakt, maar Bethlehem is de andere kant op.’  
Engel: ‘Ik snap het wel hoor, koning Herodes stuurt jullie expres de verkeerde kant op, omdat hij 
bang is dat jullie die troonopvolger vinden en dat jullie die baby heel schattig vinden. Veel schattiger 
dan hij is. Draai maar gauw om, je moet de andere kant op, succes met jullie zoektocht!’ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec

