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Informatie musical:
Korte inhoud

Herbergier Nathan zit compleet in de stress! Zijn herberg in Bethlehem zit vol. Veel te vol! Sinds
de keizer uit Rome heeft bevolen dat iedereen zich moet laten registreren, is de toestroom van
mensen niet te stuiten. Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine
herberg tot aan de nok. Nathan weet niet wat hij ermee aan moet.
Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria een plekje in de stal. Uitgelaten herders
vertellen in de herberg een verhaal over engelen en er doen geruchten de ronde over de geboorte
van een koningskind.
Nathan wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens een fonkelende ster aan
de hemel en dienen zich drie wijzen uit het Oosten aan. De zoektocht naar het koningskind begint.
Zal Nathan een kijkje in de stal durven nemen?
De herberg zit vol! is een met humor geschreven kerstmusical die je meeneemt in
het eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. De musical biedt aansprekende
personages, originele scènes, sprankelende liedjes en bovenal een mooie kerstboodschap.

Speelduur

Musical De herberg zit vol! duurt ongeveer 40 minuten.

Liedjes

Musical De herberg zit vol! heeft 4 originele liedjes. De liedjes worden door de kinderen
samen gezongen. Bij drie nummers worden een aantal regels solo gezongen. Om de kinderen te
ondersteunen kan er gekozen worden voor het vormen van een extra koor dat meezingt.

Decor

Het decor beeldt het interieur van de herberg in Bethlehem uit. Personages die vanaf de
linkercoulissen het podium betreden komen van buiten. Personages die vanaf de rechtercoulissen
het podium betreden komen uit een van de andere vertrekken van de herberg of uit de stal.
Aan de linkerkant staat tegen de coulissen een deur waardoor de personages de herberg
kunnen betreden. Links op het podium staat een tafeltje met twee stoelen. Op het tafeltje staat
een mandje met brood en enkele glazen met troebel water. Tip: vermeng wat cola en sinas om het
effect van troebel water te creëren. In het midden van het podium, tegen de achterwand, staat
een bar. Deze bar kan naar eigen inzicht worden aangekleed.
Aan de rechterkant van het podium staat een eenvoudig stapelbed.
NB In het script staan enkele regieaanwijzingen betreffende het op lopen aan de
linkerkant of de rechterkant van het podium. Links en rechts worden altijd bekeken vanuit
het oogpunt van het publiek en niet vanuit het oogpunt van de spelers.

Personages

Hieronder volgen beschrijvingen van de personages en hun kleding. Deze hebben het doel
om u een duidelijk beeld te geven van de personages.
NB De beschrijvingen van de karakters en de kleding zijn suggesties waar u naar eigen
inzicht van kunt afwijken.
Nathan; herbergier; type goedzak; gastvrij; kan niet goed omgaan met stressvolle situaties.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad; klein baardje; dikke buik; goedgevulde beurs aan zijn riem.
Debora; moeder van Nathan; vriendelijk, maar dominant type; stuurt Nathan waar nodig bij.
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Uiterlijk: eenvoudig, maar smaakvol gewaad; sieraden.
Mirjam; dochter van Nathan; zachtaardig en betrouwbaar type.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad met schort.
Herder 1 en 2; vrolijke en aanwezige types; wat onbehouwen en luidruchtig maar met het hart
op de goede plaats; nemen allebei overal een van hun schaapjes met zich mee.
Uiterlijk: eenvoudige herdersmantels; herdersstokken; goedkope sandalen; dragen beiden een
schaap (knuffelbeest) onder de arm.
Elana, Gila en Naomi; reizigers die komen overnachten in de herberg; nukkige types die niet
snel tevreden zijn.
Uiterlijk: eenvoudige gewaden; wandelstokken, tassen op de rug.
Magnus Gladjánus(spreek uit: Mag-nus Glad-jáá-nus); Romeinse hoofdman; opvliegend en bazig type.
Uiterlijk: Romeins centurio-uniform; kort Romeins zwaard aan zijn riem; officieel uitziend opgerold
stuk perkament in de hand.
Rufus; Romeinse soldaat; eigenwijs type; laat zich niet het kaas van zijn brood eten; doet vooral
lekker zijn eigen ding.
Uiterlijk: Romeins legionair-uniform; helm; kort Romeins zwaard aan zijn riem; werpspeer.
Jozef; jonge man; zorgzaam en serieus type.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad; slank postuur; klein baardje.
Maria; jonge hoogzwangere vrouw; positief ingesteld type; vermoeid van de reis.
Uiterlijk: aantrekkelijke jonge vrouw; eenvoudig gewaad; zwangere buik.
Caspar; wijze uit het Oosten; statig figuur; donkere huidskleur; leider van de groep.
Uiterlijk: koninklijk gewaad; mooie schoenen; kistje met wierook.
Melchior; wijze uit het Oosten; mysterieus maar goedlachs type.
Uiterlijk: koninklijk gewaad; mooie schoenen; dikke buik; lange baard; kistje met gouden munten.
Balthasar; wijze uit het Oosten; jongste van het stel; vrolijk, ietwat klunzig type.
Uiterlijk: klein van stuk; koninklijk Perzisch gewaad; mooie Perzische schoenen; kruik met mirre.

Aantal rollen

De musical De herberg zit vol! heeft 15 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk uit te
breiden. Verdubbel bijvoorbeeld het aantal herders of breid het aantal Romeinse soldaten
uit. Ook kunnen Elana, Gila en Naomi worden uitgebreid met bijvoorbeeld een Ruth of
een Tabitha. Of zet naast Mirjam ook nog een zusje Rachel. Verdeel de taken en tekst over
het aantal extra spelers.
Het minimaal aantal rollen is 10. De eerste mogelijkheid om het aantal rollen te verminderen
is door het gebruik van dubbelrollen. Bij een dubbelrol speelt een speler twee rollen.
Voorbeelden van dubbelrollen:
Elana
Gila
Naomi
Jozef

<<<<-

dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol

-> Caspar 1)
->
Melchior 1)
->
Balthasar 1)
->
Melchior/Balthasar

2)

1) Elana/Gila/Naomi kunnen om tijd te winnen halverwege ‘Het lied v/d herders’ al af.
2) Jozef komt niet terug op het podium bij ‘Het lied van kerst’.
Een tweede mogelijkheid is het verwijderen van een minder essentiële rol, zoals die van
Naomi en Gila. Of een van de wijzen achterwege te laten. Let op: bij dergelijke
ingrepen kan het nodig zijn dat er kleine aanpassingen aan scènes moeten worden gedaan.
NB Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te spelen en andersom.
Pas zelf de namen waar nodig aan.
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Personages en benodigdheden per scène

Hieronder volgt een opsomming van de personages en benodigdheden per scène. Breid het
aantal benodigdheden per scène naar eigen inzicht uit. Attributen kunnen toneelspelers erg
helpen bij het inleven en spelen van hun rol, zoals kostuums en grime dat ook kunnen. Geef
een speler zo mogelijk iets in zijn/haar handen.
Scène 1: Er kan nog meer bij
Personages: Debora, Herder 1, Herder 2, Nathan, Mirjam, Elana, Gila, Naomi, Magnus
Gladjánus en Rufus.
Benodigdheden: schapen (Herders); mandje met brood (Herders en Mirjam); glazen met
drinken (Herders en Debora); rol perkament (Magnus Gladjánus).
Scène 2: Een chaotische volkstelling
Personages: Magnus Gladjánus, Rufus, Herder 1, Herder 2, Nathan, Elana, Gila, Naomi,
Mirjam en Debora.
Benodigdheden: schapen (Herders); rol perkament (Magnus Gladjánus).
Scène 3: Wie slaapt waar?
Personages: Magnus Gladjánus, Rufus, Mirjam, Herder 1 en Herder 2.
Benodigdheden: schapen (Herders); rol perkament (Magnus Gladjánus).
Scène 4: Jozef en Maria
Personages: Elana, Gila, Naomi, Nathan, Magnus Gladjánus, Rufus, Jozef, Maria, Mirjam en
Debora.
Benodigdheden: stromatjes en dekens (Elana, Gila en Naomi); hoofdkussen (Magnus
Gladjánus).
Scène 5: Een blijde boodschap
Personages: Nathan, Rufus, Magnus, Herder 1, Herder 2, Mirjam, Elana, Gila en Naomi.
Benodigdheden: schapen (Herders); stromatjes en dekens (Elana, Gila en Naomi).
Scène 6: Bezoek uit het Oosten
Personages: Nathan, Herder 1, Herder 2, Caspar, Melchior, Balthasar, Debora, Magnus
Gladjánus, Rufus en Mirjam.
Benodigdheden: kistje met goud (Melchior); kistje met wierook (Caspar); kruikje met mirre
(Balthasar); glazen met drinken (Mirjam); schapen (Herders).
Scène 7: Een niet te missen ster
Personages: Nathan, Herder 1, Herder 2, Magnus Gladjánus en Rufus.
Benodigdheden: schapen (Herders).
Scène 8: Het koningskind
Personages: Caspar, Melchior, Balthasar, Herder 1, Herder 2, Debora, Mirjam, Nathan en
Rufus.
Benodigdheden: schapen (Herders).

Personages en benodigdheden per lied

Hieronder volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: De herberg zit vol!
Spelers: Magnus Gladjánus, Rufus.
Benodigdheden: raamkozijn (Magnus Gladjánus en Rufus); schapen (Herders).
♪ ♫ Lied: Het lied van Maria
Solist: Maria.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Het lied van de herders
Solisten: Herder 1 en Herder 2.
Spelers: stromatjes en dekens (Elana, Gila en Naomi).
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♪ ♫ Lied: Het lied van kerst
Solist: Maria.
Benodigdheden: Babypop in doeken gewikkeld (Maria).

Aantal speelbeurten per personage/lied

In het onderstaande schema is af te lezen hoeveel speelbeurten elke rol heeft. Tevens is het
schema een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen.
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Scène 1:

Er kan nog meer bij

Er klinkt inleidende muziek (track 1). Tijdens de muziek komen Debora en Mirjam op
lopen. Ze beginnen de vloer en de bar schoon te maken. Even daarna komen de herders op
lopen. Ze gaan met hun schapen aan een tafeltje zitten. Herder 1 pakt een stuk brood uit de
mand die op het tafeltje staat en bijt erop. Het brood is erg hard. Herder 2 laat zijn schaap
uit zijn glas drinken. Hij knoeit. Tegen het einde van het muziekje komt Nathan op. Als de
muziek is afgelopen loopt Nathan naar voren en spreekt vanaf het podium het publiek toe.
Nathan:

Als herbergier heb ik het in deze tijd van economische teruggang bijzonder
moeilijk. Steeds minder gasten, steeds meer kamers leeg. Om wanhopig
van te worden. Maar toen! Opeens! Vanuit het niets! Dé oplossing voor de
teruglopende toeristenstroom. Bedacht door keizer Augustus himself. Een
echte, ouderwetse VOLKSTELLING! Ja, ja!

Nathan applaudisseert en probeert het publiek mee te krijgen. Mirjam loopt naar Nathan toe.
Mirjam:

Vader? Alle kamers zitten vol. Wat als er nog meer gasten komen?

Nathan:

Geeft niets, Mirjam, daar passen we wel een mouw aan. Hoe meer zielen,
hoe meer…

Nathan gebaart dat hij geld bedoelt. Hij wrijft de toppen van zijn duim en wijsvinger
over elkaar. Mirjam kijkt verbaasd naar het gebaar.
Mirjam:

…vreugd?

Nathan:

(Big smile) Precies! Dat woord zocht ik. Iedereen moet terug naar de plaats
waar zijn familie vandaan komt om zichzelf te laten registreren. Dat betekent
GROTE drukte in Bethlehem.

Debora:

Als je maar niet over je toeren raakt van al die drukte.		

Nathan:

Onzin. Ik ben heel stressbestendig.

Debora:

Ha! Laat me niet lachen, jongen. Jij hebt geen rust in je kont.

Nathan:

Bedankt voor het vertrouwen, moeder. (Tegen Mirjam) Ik zeg je, Mirjam,
deze volkstelling is het beste wat ons kon overkomen. Vertrouw maar op mij,
ik heb alles helemaal onder controle. Echt!

Er wordt op de deur geklopt. Nathans gezicht betrekt.
Nathan:

Oei, nog meer gasten?

Nathan loopt naar de deur en opent hem. Meteen stappen Elana, Gila en Naomi naar binnen.
Elana:

Hallo, hallo, mogen wij nog binnenkomen op dit late uur?

Gila:

We hebben een lange reis achter de rug en zoeken een slaapplek.

Naomi:

Heeft u nog ruimte?
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Nathan sluit de deur.
Nathan:

Natuurlijk, natuurlijk! Er is geen bed meer vrij, maar ruimte heb ik genoeg.
Ik kan hier wat stromatjes neerleggen, is dat een idee?

Elana, Gila & Naomi: Eh, nou ja… als u niets anders heeft…
Er wordt op de deur geklopt. Nathan kijkt geschrokken.
Nathan:

Nee, hè!

Nathan opent de deur. Centurio Magnus Gladjánus en soldaat Rufus staan voor de deur.
Magnus Gladjanus heeft een opgerold stuk perkament in zijn hand.
Magnus Gladjánus:

Gegroet, burger. Ik wil de herbergier spreken.

Nathan:

Dat komt goed uit, want dat ben ik. Mijn naam is Nathan.

Nathan steekt zijn hand uit. Magnus Gladjánus negeert de hand en loopt langs Nathan de
herberg binnen. Soldaat Rufus schudt de hand van de verbouwereerde herbergier.
Magnus Gladjánus:

We hebben twee comfortabele bedden nodig. Regel dat voor ons.

Nathan:

Eh, nou ja… dat eh… dat gaat niet lukken, ben ik bang.

Magnus Gladjánus:

(Fel) Wat zeg je me nu?!!
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Debora:

(Overdreven charmant) Natúúrlijk gaat dat lukken. Mijn zoon bedoelt dat het
wegens de drukte alleen wat extra tijd kost om de bedden gereed te maken.
We vragen enkel wat geduld. Mag ik u ondertussen tactisch wat te drinken
aanbieden?

Magnus heeft het woord ‘tactisch’ blijkbaar niet gehoord en laat zich door Debora inpakken.
Magnus Gladjánus:

(Gecharmeerd) Natuurlijk, mevrouw.

Debora geeft beide Romeinen wat te drinken. Mirjam biedt Elana, Gila en Naomi brood aan.
Elana:

(Bijt in het brood) Ai, wat is dit taai.

Gila:

Inderdaad.

Naomi:

Dat brood komt zeker uit het jaar nul.

Mirjam:

Onzin! Ik heb het vandaag gebakken.

Elana, Gila & Naomi: (Richten zich tot het publiek) Uit het jaar nul dus!
Wat mopperend gaan Elana, Gila en Naomi aan de bar zitten. Mirjam haalt de schouders op.

Scène 2:

Een chaotische volkstelling

Magnus en Rufus staan rechts op het podium. De herders ravotten met hun schapen.
Magnus Gladjánus:

Wat een drukte, soldaat. Die volkstelling wordt nog een hele klus.

Rufus:

Wat denkt u, centurio? Moeten we die schapen ook meetellen?

Magnus kijkt ontstemd naar de schapen van de herders en spreekt Herder 2 aan:
Magnus Gladjánus:

Herder? Wat doen die schapen hier? Het is hier geen kinderboerderij!

Nathan:

Centurio? Dit zijn mijn vaste klanten, hun schapen zijn welkom hier.

Herder 2:

Kijk aan, Romein! Daar heeft Mekkie maar één ding op te zeggen:

Herder 2 houdt zijn schaap Mekkie voor het gezicht van Magnus en doet het geluid van een
schaap na. (Tip: beweeg het schaap wat heen en weer. Zo lijkt het alsof het echt zelf blaat.)
Herder 2:

Mèèèèèèèh!

Magnus draait zich boos om en loopt bij de herders vandaan. Soldaat Rufus volgt hem.
Magnus Gladjánus:

Een volkstelling! Hoe komt de keizer erop? Wat een chaos!

Rufus:

Ik vind het wel gezellig. Wacht, ik heb een idee. (Gaat op een stoel staan en
roept luid) Attentie, attentie! Mag ik u even de aandacht?
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Magnus Gladjánus:

(Verbetert Rufus) Je bedoelt: mag ik even de aandacht?

Rufus:

Zo meteen. Nu ben ik effe bezig. (Roept luid) We zijn hier voor de
volkstelling. Kan iedereen effe zijn hand in de lucht steken?

Iedereen steekt gehoorzaam een arm in de lucht. Herder 2 steekt beide armen in de lucht.
Rufus:

(Tegen Herder 2) Jij daar, herder. Je schaap telt niet mee.

Herder 2:

Weet ik.

Rufus:

Waarom steek je dan twee handen op?

Herder 2:

Ik ben Herder 2.

Rufus:

Herder 2?

Herder 2:

Ja. (Wijst naar Herder 1) Dát is Herder 1.

Rufus:

Waar slaat dit op?!!

Herder 1:

We hebben geen namen gekregen. Ik ben Herder 1 en hij is Herder 2.

Herder 2:

Had ook andersom gekund, natuurlijk. (Tegen Herder 1) Wil je ruilen?

Herder 1:

Wat een leuk idee!

Magnus Gladjánus:

(Geïrriteerd) Zwijg! Er ruilt hier helemaal niemand!

Gila:

Ik heb geen nummer gekregen, hoeveel handen moet ik opsteken?

Naomi:

O, is het afhankelijk van een nummer?

Elana:

Ik heb ook geen nummer. Mag ik van iemand een nummer?

Dan begint iedereen door elkaar te praten. Niemand lijkt er meer wat van te begrijpen.
Magnus Gladjánus:

(Roept) Stilte! Nummer of geen nummer: iedereen houdt gewoon één arm in
de lucht. Begrepen? Heeft er iemand nog een vraag?

Nu steekt iedereen ook een tweede arm in de lucht. Rufus maakt een wegwerpgebaar.
Rufus:

Laat maar zitten. We doen wel een schatting.

Iedereen doet zijn armen naar beneden. Rufus stapt van zijn stoel af.
Magnus Gladjánus:

Nee, onbenul! (Roept) Iedereen blijft hier. Morgen moet iedereen zich om de
beurt bij mij melden om zich te laten registreren.

Naomi:

Om de beurt? Dat gaat verschrikkelijk lang duren!

Elana:

Er zijn honderden mensen naar Bethlehem gekomen!
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Gila:

Nou, dan zitten we voorlopig vast in deze volgepropte herberg.

Rufus:

Sorry, mensen. Het is een bevel van de keizer.

Koor loopt op.
♪ ♫ Lied:
Koor:

De herberg zit vol! (track 2)
Een dwaze keizer ver in Rome
Riep dat er een telling moest komen
Van alle mensen in zijn rijk
Leuk zo’n plan maar een gedoe in de praktijk

Magnus Gladjánus en Rufus houden een (groot) raamkozijn omhoog. De andere koorleden
kijken door het kozijn naar het publiek. Ze gaan dicht tegen elkaar aan gepropt staan terwijl
ze zingen. De herders proppen ook allebei hun schaap tussen de koorleden in. (Tip: bij het
woord ‘superplan’ kunnen de koorleden met hun handen de aanhalingstekens uitbeelden.)
Koor:

O, nou, daar zijn we dan
O, wat een ‘superplan’
O, iedereen zit klem
Hier in Bethlehem

Magnus en Rufus leggen het raamkozijn weer neer.
Koor:

Wie bij het huis van David horen
Kwamen uit het zuiden en noorden
Naar Bethlehem, naar Davids stad
Niet relaxed, want ja, dat zijn er nogal wat
Nu laat iedereen zich registreren
En blijft vannacht in de stad logeren
De herberg heeft geen plek meer vrij
Er past geen kameel, zelfs geen halve, meer bij

Magnus en Rufus houden het raamkozijn omhoog. De koorleden proppen zich erachter.
Koor:

O, nou, daar zijn we dan
O, wat een ‘superplan’
O, iedereen zit klem
Hier in Bethlehem
Zit de herberg vol! (3x)

Magnus en Rufus leggen het raamkozijn weer neer.
Koor:

Een dwaze keizer ver in Rome
Riep dat er een telling moest komen
Stom zo’n plan, toch? Echt niet cool
Of dient het misschien een verborgen hoger doel?

Magnus en Rufus houden het raamkozijn omhoog. De koorleden proppen zich erachter.
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Koor:

O, nou, daar zijn we dan
O, wat een ‘superplan’
O, iedereen zit klem
Hier in Bethlehem
Zit de herberg vol! (3x)
			
Koor loopt af. De herders gaan aan hun tafeltje zitten. Nathan loopt af. Magnus Gladjánus,
Rufus en Mirjam blijven op. Elana, Gila, Naomi en Debora lopen af.

Scène 3:

Wie slaapt waar?

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 4:

Jozef en Maria

Elana, Gila en Naomi komen vanaf rechts op. Ze hebben matjes en dekens en gaan vooraan
op het podium liggen. Nathan komt vanaf rechts op. Gestrest loopt hij heen en weer.
Nathan:

De gasten te drinken geven. Nee, de bedden opmaken. Of eerst wat extra
stoelen regelen. Of toch niet. Of wel? (Roept) Aaaah!

Magnus Gladjánus:

Kan het wat zachter?

Elana:

Ja, Nathan, chill!

Gila:

Relax een beetje!

Naomi:

Nee, chill!

Gila:

Nee, man. Relax!

Elana:

Echt niet. Chill!

Nathan:

Ja, wat is het nou?!!

Elana, Gila & Naomi: Chillaaaaaax!!!
Magnus Gladjánus:

Hallo! We proberen hier te slapen!

Er wordt op de deur geklopt. Nathan loopt mopperend naar de deur.
Nathan:

Nee, hè! Nee! Nee! Nee!

Nathan opent de deur. Op straat staan Jozef en
zijn hoogzwangere verloofde
Maria.
Jozef:

Hallo, ik ben Jozef en dit is
mijn verloofde, Maria. We
zoeken een slaapplek.

Nathan:

(Bot) We zitten vol.

Jozef:

Ja, maar…

Voordat Jozef goed kan reageren, gooit Nathan de
deur hard dicht. Hij loopt richting de bar.
Nathan:

(Roept) Mirjam! Mirjam?!

Magnus doet zijn kussen over zijn hoofd tegen het
lawaai. Mirjam komt vanaf rechts op.
Nathan:

Ah, daar ben je! De gasten
boven willen schone
handdoeken. En zorg dat de
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paarden van onze Romeinse gasten te drinken krijgen.
Mirjam:

Komt voor elkaar.

Mirjam gaat haastig af. Er wordt opnieuw op de deur geklopt. Dit keer dringender. Nathan
opent de deur. Jozef en Maria staan er nog steeds. Debora komt op vanaf rechts.
Nathan:

Jullie weer?

Jozef:

Alstublieft, meneer. We hebben een lange reis achter de rug. Mijn verloofde
is hoogzwanger.

Nathan:

(Opeens opgewekt) O. Gefeliciteerd!

Jozef:

We zijn erg moe.

Nathan:

(Meelevend) Dat kan ik me goed voorstellen.

Jozef:
Het wordt al donker. We hebben een slaapplaats nodig.
			
Nathan:
(Meelevend) Natuurlijk! Ik begrijp het.
Maria:

Dus u heeft een plekje voor ons?

Nathan:

(Bot) Nee.

Voordat Jozef of Maria kunnen reageren, gooit
Nathan opnieuw de deur hard dicht.
Debora:

Nathan! Dat kun je niet maken. Die vrouw is hoogzwanger. Schaam je!

Nathan:

Maar, moeder, we hebben geen plek.

Debora:

Dan maken we plek.

Debora opent de deur.
Debora:

Hallo? Komt u maar binnen, hoor. Let maar niet op deze lomperik. (Tegen
Nathan) Ga jij maar even zitten, Nathan. Dan regel ik een slaapplaats voor
ze.

Jozef en Maria verschijnen in de deuropening en stappen voorzichtig de herberg binnen.
Elena, Gila en Naomi kijken vanaf hun stromatjes zwijgzaam naar de nieuwe gasten. Rufus
gaat rechtop in bed zitten en kijkt ook gefascineerd toe. Nathan gaat aan een tafeltje zitten.
Jozef:

Duizendmaal dank, mevrouw. U kwam als geroepen.

Maria:

Misschien is dat ook wel zo.

Debora:

Wat bedoel je? Ik geroepen?

Maria:

God zorgt op een speciale manier voor ons en ons kindje. Het is een
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bijzonder kind, weet u.
Debora:

Natuurlijk, schat. Elk kind is bijzonder.

Maria:

Nee, dat bedoel ik niet. Mijn kindje zal anders zijn dan alle andere kinderen.
Dat is me verteld.

Debora:

Wat bedoel je toch? Je spreekt in raadselen.

Het licht dimt. Er schijnt een spotje op Maria en Debora. Maria zingt:
♪ ♫ Lied:

Het lied van Maria (track 3)

Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript

Debora pakt Maria bij de arm.
Debora:

Dat is een wonderlijk verhaal. Hoe heet je, schat?

Maria:

Maria. En dit is Jozef.

Debora:

Kom, Maria, ik breng je naar je slaapplek. Daar mogen jij en Jozef me het
hele verhaal nog eens rustig vertellen.

Debora, Jozef en Maria lopen af aan de rechterkant. Rufus kijkt hen na. Als ze af zijn gaat hij
weer liggen, maar hij kan niet slapen. Elena, Gila en Naomi slapen wel. Nathan gaapt.
Nathan:

Een engel? Wie gelooft zoiets? Nathan, jij bent toe aan een beetje…

Nathan legt zijn hoofd op de tafel en valt in een diepe slaap.

Scène 5:

Een blijde boodschap

Er wordt luidruchtig op de deur gebonkt. Nathan schrikt op.
Nathan:

Hè?

Dan zwaait de deur open en komen Herder 1 en 2 binnenvallen. Ze zijn dolenthousiast.
Herder 1:

Nathan! Nathan! Je raadt nooit wat ons is overkomen!

Nathan:

Watte? Hoe laat is het?

Herder 2:

Je moet naar ons luisteren. Het was ongelooflijk!

De slapende gasten worden wakker van het kabaal. Mirjam komt slaperig op lopen.
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Magnus Gladjánus:

Alle Romeinse cijfers nog aan toe! Kan het eindelijk wat zachter!

Nathan:

Jongens, het is midden in de nacht. Kan het wachten tot morgen?

Herder 1 en 2:

Nee, dat kan niet. We moeten het jullie NU vertellen!

De muziek start. Koor loopt op.

♪ ♫ Lied:

Het lied van de herders (track 4)

De herders proberen de aandacht van de gasten te krijgen. Deze willen verder slapen en
mopperen op de twee herders.
Herder 1 en 2:

Hé!
Hé, jij!
Hé!
Hé, jij!

Herder 1:
Koor:
Herder 2:
Koor:
Herder 1 en 2:
Koor:

Ik heb wat te vertellen dus wees eens even stil
Wat maken jullie toch een hoop kabaal
Luister, ik zeg: luister naar wat hij je zeggen wil
Ha! Zeker weer zo’n sterk verhaal
De hemel die brak open en een engel sprak ons aan
Wat hebben jullie toch een fantasie

Herder 1 en 2 zingen naar het publiek, het koor zingt richting Herder 1 en 2:
Herders en koor:

Ik zeg je: wie verzint zoiets?
Ik geloof pas iets
Als ik het zelf heb gezien!

De gasten willen verder slapen. De herders proberen opnieuw de aandacht te krijgen.
Herder 1 en 2:

Hé!
Hé, jij!
Hé!
Hé, jij!

Herder 1:
Koor:
Herder 2:
Koor:
Herder 1 en 2:
Koor:

De engel had een boodschap, voor ons, maar ook voor jou
Maak je over mij niet ongerust
Het gold voor iedereen, dus ook voor jullie. Luister nou!
’t Is drie uur ’s nachts, laat ons toch met rust!
Een koning is geboren, hier in Bethlehem
Heb je het gedroomd misschien?

Herder 1 en 2 zingen naar het publiek, het koor zingt richting Herder 1 en 2:
Herders en koor:

Ik zeg je: wie verzint zoiets?
Ik geloof pas iets
Als ik het zelf heb gezien!
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Koor en Herder 1 en 2 richten zich tot het publiek.
Herders en koor:

Hé!
Hé!
Hé!
Hé!

Herders en koor:

Ik zeg je: wie verzint zoiets?
Ik geloof pas iets
Als ik het zelf heb gezien!

Herder 1:

(Gesproken) De engel vertelde ons nog meer! Hij zei dat deze koningszoon
de redder van de wereld is.
(Gesproken) En hij gaf ons een teken om ons te overtuigen. Hij zei: ‘Jullie
zullen een baby vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een voerbak.’
(Gesproken) Daarna verscheen er een groot koor van engelen en
die zongen: ‘Eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen die
Hij liefheeft!’

Herder 2:
Herder 1:

Een
Een
Een
Een

Een
Een
Een
Een

stralend licht, een eng’lenstem
koningszoon in Bethlehem
stralend licht, een eng’lenstem
koningszoon in Bethlehem

Herders en koor:

Hé!
Hé!
Hé!
Hé!

stralend licht, een eng’lenstem
koningszoon in Bethlehem
stralend licht, een eng’lenstem
koningszoon in Bethlehem

Herders en koor:

Ik zeg je: wie verzint zoiets?
Ik geloof pas iets
Als ik het zelf heb gezien!

Herder 1 en 2:

Het lijkt een ongelooflijk iets
Maar ik verbeeld me niets
Ik heb het zelf gezien!

Koor loopt af. Nathan, Mirjam en Herder 1 en 2 blijven op. Rufus en Magnus klimmen weer
in het stapelbed. Elana, Gila en Naomi lopen mopperend met hun matjes naar buiten.

Scène 6:

Bezoek uit het Oosten

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 7:

Een niet te missen ster

De deur vliegt open. Herder 1 en 2 komen op gerend. Buiten adem proberen ze Nathan wat
te vertellen. Omdat ze overdreven naar lucht happen komen ze niet goed uit hun woorden.
Herder 1:

Ste… ste…(spreek uit: stè)

Herder 2:

Ste…!
18

Nathan:

Hè? Watte?

Herder 1:

Ste!

Herder 2:

Ste! STE!

Nathan:

Ste? Ste? Wat bedoelen jullie?

Herder 1 begint al gebarend een ster uit te beelden. Nathan probeert de gebaren na te
doen, wat hopeloos mislukt. Daarna haalt hij zijn schouders op. Magnus en Rufus kijken toe.
Herder 2:

Ster. Een ster! Buiten. (Zegt heel snel) Een heel grote, blinkende, felle, in het
oog springende, niet te missen kolossale STER!

Nathan:

Nee, toch? Beginnen jullie nu ook al over die ster? Waar hebben jullie die
ster gezien? Boven mijn herberg?

Herder 1:

Nee, boven de stal. Hij staat boven de stal.

Nathan:

Boven de stal?

Herder 1:

Ja. Zit er iets bijzonders in de stal?
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Nathan:

Nee, helemaal niet. Behalve dan… wacht eens eventjes… (zet grote ogen op)
het zal toch niet waar zijn?!!

Nathan staart verdwaasd voor zich uit. In zijn hoofd buitelen de gedachten over elkaar heen.
Herder 2:

Eh, Nathan? Gaat het wel?

Herder 1:

Je kijkt zo raar uit je ogen. Nathan?

Nathan:

(Verbijsterd) Wijzen – ster – koningszoon – Bethlehem – verloofde – zwanger
– stal – ongelooflijk…

Herder 1:

Watte? Voel je je wel goed, Nathan? Hallo? Nathan?

Herder 1 zwaait met zijn hand voor het gezicht van Nathan. Nathan reageert er niet op.
Nathan:

(Kijkt verbijsterd naar Herder 1) …engelen – boodschap – redder – baby –
ingewikkeld – doeken – Nathan domoor!

Herder 1:

Ik geef het op. Er valt niet met die man te communiceren.

Herder 2:

Laat mij maar. Ik kan altijd goed met dit soort types.

Herder 2 stuwt Herder 1 aan de kant en gaat recht voor Nathan staan en spreekt hem aan.
Herder 2:

(Praat overdreven duidelijk) Wat – te – begrijpen – wij – niet – aan – ons –
jij – probeert – vertellen?

Nathan:

Ik moet in de stal gaan kijken. Ik moet NU in de stal gaan kijken.

Nathan rent het podium af aan de rechterkant. 		
Herder 2:

Nathan? Wacht op ons!

Herder 1 en 2 rennen Nathan achterna het podium af. Magnus Gladjánus kijkt Nathan en de
herders na en tikt met zijn wijsvinger op z’n slaap.
Magnus Gladjánus:

Rare jongens.

Dan springt Rufus uit zijn bed.
Magnus Gladjánus:

Waar denk jij naartoe te gaan, soldaat?

Rufus:

Wat denk je? Ik ga in de stal kijken. Kom mee!

Rufus rent af. Magnus klimt uit het stapelbed en tuurt van een afstandje de coulissen in. Dan
haalt hij de schouders op, draait om en loopt zwijgend af aan de linkerkant van het podium.

Scène 8:

Het koningskind

Caspar, Melchior, Balthasar, Herder 1 en 2, Debora, Mirjam, Nathan en Rufus komen
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enthousiast op lopen vanaf rechts.
Mirjam:

Een koningskind! Een écht koningskind!

Melchior:

Onze lange reis was niet voor niets!

Rufus:

Ik heb nog nooit zoiets moois gezien!

Herder 1:

En, Nathan? Ben je overtuigd? Of wil je misschien de ster nog even bekijken?
Of wil je eerst een engel zien?

Nathan:

Nee, ik hoef geen ster te zien en zelfs geen engel.

Herder 2:

Waarom niet?

Nathan:

(Tot het publiek, vol overtuiging) Omdat ik het kindje gezien heb. Daarom.

♪ ♫ Lied:

Het lied van kerst (track 6)

Jozef en Maria komen samen op lopen. Maria draagt het baby’tje Jezus op haar arm. Ze gaat
midden op het podium staan. Terwijl iedereen om haar heen gaat staan zingt ze.
Maria:

Hij is vannacht gekomen
Het kindje van mijn dromen
Maar hij is zo veel meer
Als ik hem aankijk
Voel ik het keer op keer

Koor:

Is deze kleine baby, die nu aan het leven went
De koningszoon die vrede op de aarde brengt?

Koor:

Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart

Koor:

Voor wie het maar wil horen
Een redder is geboren
Volledig onverwacht
Schijnt er een helder licht
In deze donkere nacht

Koor:

Laat dit lieve kindje, nog zo kwetsbaar en zo klein
Een blijvend zichtbaar teken van geloof en liefde zijn
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Koor:

Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart
			
Mensen uit elk land, van elke taal
Reik elkaar de hand, ja, allemaal
Mensen uit elk land, van elke taal
Reik elkaar de hand, ja, allemaal
		
Koor:
Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart
Ja, hier in ons hart
Lichten uit.
-einde-
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