Les 13: Het kerstverhaal.
Drama.
Ieder jaar weer wordt in de hele wereld het kerstfeest gevierd.
Het feest van het kindje in de kribbe.
Bijna iedereen kent zijn naam: Jezus.
Maar hoe was het eigenlijk ook alweer precies?
Deze les vieren we kerstfeest, horen we het verhaal en spelen we het na…….

KERSTSPEL
WAT VOORAF GING ..
Lang geleden was er een vrouw die Maria heette. Ze woonde in een klein stadje Nazaret. Toen Maria op
een dag bezig was in haar huis stond er plotseling een engel in de kamer. Maria schrok, maar een stem
zei: Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Ik kom je een belangrijk bericht van God brengen. Je zult een
baby krijgen, een zoon. Maria was verbaasd. Maar hoe kan dat? zei ze. "Ik heb geen man.. " Jouw zoon zal
Gods eigen Zoon genoemd worden, Maria", zei de engel. " Je moet hem de naam Jezus geven.. Ook Jozef
woonde in Nazaret. Hij hield erg veel van Maria. Maria en Jozef maakten plannen om te gaan trouwen.

SCENE 1: NAAR BETLEHEM
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat de keizer
die over hun land regeerde, een nieuwe wet had
gemaakt. Jozef vertelde het aan Maria.
"Iedereen moet naar het dorp of de stad waar hij
geboren is. Daar moeten alle namen in een boek
worden geschreven. Wij zullen dus helemaal naar
Betlehem moeten reizen."
Ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg
Het was een lange reis. Jozef keek bezorgd naar Maria.
" Het duurt nu niet lang meer, Maria.
Je zult nu gauw kunnen uitrusten."
Maar toen ze in het stadje aankwamen, was het er
vreselijk druk; zóveel mensen waren er naar
Betlehem gekomen om hun naam te laten inschrijven
dat er voor Jozef en Maria geen plaats meer was in
de herberg.
SPELERS: JOZEF en MARIA

Scène 2: geboren in een stal
De herbergier zag, hoe moe Maria was. Hij zei: “Ik
heb nog wel een stal, waar mijn dieren in staan. Daar
mogen
jullie wel een plekje zoeken.”
Jozef maakte een plekje klaar waarop ze konden slapen.
In de nacht werd het kindje geboren.
Maria wikkelde hem in doeken en legde hem in een krib,
een voerbak voor dieren. Jozef en Maria keken naar hun
baby en zeiden tegen elkaar: “Dit is nu Jezus.”

Spelers: Herbergier, Jozef en Maria.

scene 3: de herders
Toen heel langzaam, ging de deur van de stal open.
Herders keken om het hoekje naar binnen. Ze
vroegen: “Is hier een baby geboren? Mogen we hem
even zien?”Jozef stond op. “Natuurlijk”, zei hij,
“kom maar gouw binnen. Maar hoe weten jullie dat
hier een kind is geboren?”
“Wij hielden buiten de wacht bij onze schapen”,
vertelden de herders.
“Opeens zagen we een heel helder licht. Engelen van
God kwamen naar ons toe. Ze zeiden dat hier een
kind geboren was dat de Redder zal worden van de
mensen. We zijn toen meteen op weg gegaan om
Hem te zoeken. En nu hebben we Hem gevonden!”

Spelers: Maria, Jozef en herders.
scene 4: de wijzen uit het oosten
Maria en Jozef bleven nog een tijdje in Betlehem.
Op een dag kwam er bezoek: drie voorname
geleerden uit een ver land.
Ze zeiden: “Wij hebben een lange reis gemaakt om
de kleine koning te zien.”
Jozef liet hen binnen. “Ja, Hij is hier, maar hoe wist
u dat er hier een baby geboren is?”
“Wij zagen een schitterende ster aan de hemel
staan. In onze boeken lazen wij, dat de ster ons
naar een kind zou brengen, dat later Koning zou
worden. Dus volgden wij de ster. En hier bleef hij
stil staan.”
De wijze mannen hadden prachtige geschenken
meegenomen: mirre, wierook en goud.
Ze knielden voor het kindje.

Spelers: 3 wijzen, Jozef en Maria.

