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Informatie musical:
Korte inhoud

Jozef en zijn hoogzwangere verloofde Maria maken een lange reis van Nazareth naar Bethlehem
om zich daar in te laten schrijven. Jefta en Tamar, de eigenaars van grand café De herberg, ontvangen Jozef en Maria met open armen, maar hebben helaas geen slaapplek voor ze vrij. Gelukkig vinden ze uiteindelijk een knus plekje in ’t Schamel dak, een bijgebouwtje dat dienstdoet als
stal. En maar net op tijd, want de bevalling is ophanden! Jozef is stikzenuwachtig. Het zal allemaal
toch wel goed komen?
Terwijl Bethlehem intussen volstroomt met allerhande reizigers probeert de arrogante
Romeinse hoofdman Claudius Bureaucratius de plaatselijke volkstelling in goede banen te leiden.
Zijn paniekerige assistent Marcus Notules laat echter alles in het honderd lopen, met complete administratieve chaos tot gevolg.
Dan staan er opeens drie wijze mannen uit het Oosten voor de deur van De herberg. Ze
hebben een bijzonder lange reis achter de rug en komen het Koningskind eer bewijzen en overladen met dure cadeaus. Maar waar kunnen ze het kindje vinden?
Schaapherders Sem en Elias brengen iets verderop met hun kudde de nacht door in het
open veld. Ze proberen wakker te blijven, maar vallen allebei in een diepe slaap. Oei! Op deze
manier missen ze precies het lied dat de engelen zingen over het pasgeboren Koningskind. Dat
kan natuurlijk niet! Sifra en Sofie, twee bijdehante schapen, proberen Sem en Elias wakker te krijgen: ‘HERDERS, STA OP! Dit moet je zien! Dit moet je horen!’
Lukt het Sifra en Sofie om hun herders op tijd wakker te krijgen? En vinden de wijzen uit het
Oosten eindelijk het kind waar ze al zo lang naar op zoek zijn?
Herders, sta op! 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 Herders, sta op! duurt ongeveer 40 minuten.

Liedjes

Musical Herders, sta op! heeft 4 originele liedjes. De liedjes worden door de kinderen samen
gezongen. Bij twee 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 grand café De herberg uit én een gedeelte van de velden van
Bethlehem. De gehele musical speelt zich af op deze twee locaties.
Op de achterwand is in het midden grand café De herberg te zien met aan de linkerkant
de stal die ertegenaan is gebouwd. De stal heet ’t Schamel dak. Zowel het grand café als de stal
hebben een naambord boven de deur. De deur van de stal staat uitnodigend op een kiertje. De terrasdeuren van het grand café staan wagenwijd open. Rechts van het grand café zijn de velden van
Bethlehem te zien, met in de verte enkele huisjes. In de lucht boven deze huisjes vinden we de
ster van Bethlehem terug.
Aan de linkerkant van het podium liggen naast de staldeur enkele balen hooi ter decoratie. Midden op het podium staat ter hoogte van de openstaande terrasdeuren een kleine bar
met twee barkrukken. Op de bar staat een belletje. Naast de bar staat een opgetuigde kerstboom.
Aan de linkerkant van de bar (wat dichter naar het publiek) staat ten minste één terrastafel met een
stoel. Aan de rechterkant van de bar staan tegen de achterwand drie kleine stoelen met losse kussentjes waar de wijzen uit het Oosten kunnen plaatsnemen. Aan de rechterkant van het podium
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staat ter hoogte van de velden van Bethlehem een vuurkorf waar de herders en hun schapen omheen kunnen zitten.
Personages die vanaf de linkercoulissen het podium betreden, komen vanuit de stal of uit een
achterkamer van het grand café. Personages die vanuit de rechtercoulissen het podium op lopen,
komen vanuit het centrum van Bethlehem.
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.

Verlichting

Verlichting is een belangrijk element bij het neerzetten van een mooi sfeerbeeld op het podium. De
vuurkorf van de herders kan worden voorzien van een blok hout omwikkeld met brandende kerstverlichting. Hiermee kan de illusie van brandend hout worden gecreëerd. Voeg naar behoefte nog
meer sfeerlichtjes toe aan het decor (bijvoorbeeld lichtjes in de kerstboom).
Op twee momenten in de musical geeft het gebruik van spotjes een belangrijke meerwaarde. Bij het lied ‘Een boodschap voor Maria’ (scène 3) is het mooi om het licht te laten dimmen
en met een spotje de volle aandacht bij Maria te leggen. Tijdens en voorafgaand (!) aan het lied
‘Herders, sta op!’ kan door middel van een spotje het licht van de engelen worden uitgebeeld (zie
scène 7).

Personages

Hierna 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.
Jefta: eigenaar van grand café De herberg; type goedzak; gastvrij; probeert iedereen te helpen.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad; klein baardje; dikke buik; beurs aan zijn riem.
Tamar: vrouw van Jefta; vriendelijk, maar doortastend type; helpt Jefta waar nodig.
Uiterlijk: eenvoudig, maar smaakvol gewaad; sieraden.
Dana en Dina: reizigers; op zoek naar een slaapplek voor de nacht; zijn bij alles graag als eerste
aan de beurt.
Uiterlijk: eenvoudige gewaden.
Herders Sem en Elias: vriendelijke types; hebben het hart op de goede plaats; maar zijn klunzig
en zijn vaak liever lui dan moe; hun schapen zorgen meer voor hen dan andersom.
Uiterlijk: eenvoudige herdersmantels; herdersstokken; goedkope sandalen.
Claudius Bureaucratius: Romeinse hoofdman (centurio); stipt type; doet alles zeer precies en
volgens het boekje; heeft de leiding over de volkstelling in Bethlehem en omstreken; commandeert
graag.
Uiterlijk: Romeins centurio-uniform; kort Romeins zwaard aan zijn riem; draagt een grote stapel
registratieformulieren t.b.v. de volkstelling.
Marcus Notules: Romeinse soldaat; zenuwachtig type; probeert de volkstelling goed te laten verlopen maar is totaal niet stressbestendig.
Uiterlijk: Romeins legionair-uniform; helm; kort Romeins zwaard aan zijn riem.
Jozef: jonge man; zorgzaam type; doet erg zijn best; probeert Maria bij alles te ondersteunen.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad; slank postuur; klein baardje; draagt een jutezak (met spulletjes erin)
over zijn schouder.
Maria: jonge hoogzwangere vrouw; positief ingesteld type; vermoeid van de reis.
Uiterlijk: 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.
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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.
Schapen Sifra en Sofie: humoristische types; volgen hun eigen kop; sturen de herders aan.
Uiterlijk: schapenpakken; zwartgeschminkte gezichten en allebei een roltong-feesttoeter.

Aantal rollen

De musical Herders, sta op! heeft 15 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk uit te
breiden. Verdubbel bijvoorbeeld het aantal herders of breid het aantal schapen uit. Ook kan soldaat
Marcus een compagnon krijgen met de naam Lucius. Of zet naast centurio Claudius een tweelingbroer Rufus, met wie hij een twee-eenheid vormt en samen het commando voert. Ook kan er een
derde reiziger met de naam Donna worden toegevoegd. Verdeel de taken en tekst over het aantal
extra spelers. Of laat teksten door spelers gezamenlijk uitspreken. Pas de zinnen waar nodig aan
van enkelvoud naar meervoud.
NB Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te spelen en andersom. Pas
zelf de namen waar nodig aan.
Het minimaal aantal rollen is 10.
De mogelijkheid om het aantal rollen te verminderen, is door het gebruik van dubbelrollen. Bij een
dubbelrol speelt een speler twee rollen. Voorbeelden van mogelijke dubbelrollen:
Tamar				<- dubbelrol -> 		
Dana 				<- dubbelrol -> 		
Claudius Bureaucratius
<- dubbelrol -> 		
Marcus Notules		
<- dubbelrol -> 		
1)
2)

Schaap Sofie
Schaap Sifra1)
Herder Sem2)
Herder Elias2)

De rol van Dana komt te vervallen in scène 9.
Laat de wijzen uit het Oosten aan het einde van scène 9 uitgebreid de kussentjes bekijken,
uitwisselen, uittesten, et cetera. Hierbij kan tijd worden gewonnen zodat Sem en Elias zich
kunnen omkleden voor de volgende scène.

Om de musical met tien spelers te kunnen spelen, dient naast het inzetten van de vier
genoemde dubbelrollen de rol van Caspar3) te vervallen.
3)

Bij het vervallen van de rol van Caspar worden zijn teksten in scènes overgenomen door Balthasar.

Personages en benodigdheden per scène

Hierna 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: Grand café ‘De herberg’
Personages: Jefta, Tamar, Jozef, Maria, Dana en Dina.
Benodigdheden: jutezak, babyfles, babyfoon en mini-tafelvoetbalspel (Jozef); koffers en vouchers
(Dana en Dina).
Scène 2: Registreren (deel 1)
Personages: Jefta, centurio Claudius, soldaat Marcus en Jozef.
Benodigdheden: stapel formulieren (Claudius/Marcus); jutezak, babyfles, babyfoon en mini-tafelvoetbalspel (Jozef); pen (Marcus).
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Scène 3: Maria vertelt
Personages: Maria, Jozef, Tamar en Jefta.
Benodigdheden: wat formulieren en een pen (Jozef).
Scène 4: De herders houden de wacht
Personages: herders Sem en Elias.
Benodigdheden: Scène 5: Aan de bar (deel 1)
Personages: herders Sem en Elias, schapen Sifra en Sofie, Jefta.
Benodigdheden: twee papieren roltong-feesttoeters (Sifra en Sofie); belletje (Jefta); drie flesjes
schapenbier met rietje (Jefta).
Scène 6: Broodje shoarma
Personages: Jefta, Jozef, schapen Sifra en Sofie, herders Sem en Elias.
Benodigdheden: drie flesjes schapenbier met rietje (Jefta).
Scène 7: Aan de bar (deel 2)
Personages: Jefta, schapen Sifra en Sofie, herders Sem en Elias.
Benodigdheden: drie flesjes schapenbier met rietje (Jefta); opgetuigde kerstboom (Jefta/Sifra).
Scène 8: De zoektocht begint
Personages: herders Sem en Elias, schapen Sifra en Sofie.
Benodigdheden: Scène 9: De wijzen uit het Oosten
Personages: Jefta, herders Sem en Elias, Dana, Dina, Balthasar, Melchior, Caspar, Jozef en
Tamar.
Benodigdheden: vouchers (Dana en Dina); drie geschenken (Balthasar, Melchior en Caspar); drie
zachte stoelkussentjes (Balthasar, Melchior en Caspar); twee papieren roltong-feesttoeters (Sifra
en Sofie); drie zonnebrillen (Balthasar, Melchior en Caspar).
Scène 10: Registreren (deel 2)
Personages: Jefta, Tamar, soldaat Marcus, centurio Claudius, Balthasar, Melchior en Caspar.
Benodigdheden: stapel formulieren (Marcus).
Scène 11: De kribbe
Personages: Jozef, Maria, Balthasar, Melchior, Caspar en overige personages.
Benodigdheden: kribbe (Jozef); drie geschenken (Balthasar, Melchior en Caspar); babypop in
doeken gewikkeld (Maria).

Personages en benodigdheden per lied

Hierna volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Jozef en Maria op reis
Spelers zonder tekst: Jozef en Maria.
Benodigdheden: jutezak, babyfles, babyfoon en mini-tafelvoetbalspel (Jozef).
♪ ♫ Lied: Een boodschap voor Maria
Solist zang: Maria.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Herders, sta op!
Spelers met tekst: herders Sem en Elias, schapen Sifra en Sofie, Dana en Dina.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Een lied dat je moet horen
Solist zang: Maria.
Spelers zonder tekst: Balthasar, Melchior en Caspar.
Benodigdheden: kribbe (Jozef); drie geschenken (Balthasar, Melchior en Caspar); babypop in
doeken gewikkeld (Maria).
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Aantal speelbeurten per personage

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.

Solozang en spel per lied

In het onderstaande schema is per lied af te lezen welke solisten (zang) en welke spelers (met of
zonder tekst) een bijdrage leveren.
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Meegeleverd in de download van deze musical

• Ingezongen versies, hulpversies, instrumentale versie van de liedjes (MP3)
• Leadsheets van alle liedjes (PDF)
• Poster Herders, sta op! (JPG)
• Toegangsbewijs (JPG)
• Powerpointpresentaties met de teksten van de liedjes
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De muziek start (track 1).
♪ ♫ Lied:

Jozef en Maria op reis

Het koor komt tijdens de intro op. Van achter uit de zaal komen tegelijkertijd ook Jozef en
Maria op. Jozef draagt een jutezak over zijn schouder met spulletjes erin: een fles voor een
baby, een babyfoon en een mini-tafelvoetbalspel. Hij begeleidt de hoogzwangere Maria, die
maar langzaam vooruitkomt. De koorleden wijzen bij het woord ‘Kijk!’ naar Jozef en Maria.
Koor:

Kijk! Jozef en Maria 					
Zijn al vroeg op pad		
Ze hebben van de keizer 				
Een wat vreemd bevel gehad			
Nu moeten ze ver lopen
En dat valt echt niet mee
Want Maria is hoogzwanger		
En, lieve help, toch moet ze mee

Jozef en Maria lopen tijdens het nu volgende refrein en couplet voor het podium zoekend
heen en weer alsof ze niet weten welke kant ze op moeten. Dan weet Jozef het trapje te
vinden waarmee ze het podium op kunnen lopen. Ze bestijgen via de trap het podium. Voor
Maria is dit zichtbaar inspannend. Aangekomen op het podium moet Maria even uitblazen.
Kijk ze gaan, kijk ze gaan
Op hun lange barre tocht door de velden				
Ga je mee erachteraan?						
Kom, we volgen deze twee jonge helden
Naar Bethlehem
Ga met ons mee naar Bethlehem
Maria draagt haar kindje
Veilig in haar buik					
Haar hart dat zingt van blijdschap		
Elke zware stap vooruit
Ze had zich deze weken
Heel anders voorgesteld
Maar haar kindje is bijzonder
Dat heeft een engel haar verteld
Jozef laat tijdens het nu volgende couplet de jutezak van
zijn schouder zakken. Hij laat Maria de spulletjes zien die hij
meegenomen heeft. Maria is blij met het flesje, heeft haar
twijfels bij de babyfoon en schudt haar hoofd als Jozef trots het
tafelvoetbalspel laat zien.
En Jozef doet z’n best wel		
Maar heeft werk’lijk geen idee
Hoe zorg je voor een baby?
En wat moet er allemaal mee?
Een fles, een babyfoon of
Een tafelvoetbalspel?			
Want de baby wordt een jongen		
Kijk aan! Dat weet hij dan weer wel!
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Jozef stopt alle spullen weer terug in zijn jutezak. Hij wijst in de richting van het grand café.
Maria is erg vermoeid. Het paar schuifelt richting de bar van het grand café.
Kijk ze gaan, kijk ze gaan
Op hun lange barre tocht door de velden				
Ga je mee erachteraan?
Kom, we volgen deze twee jonge helden
Naar Bethlehem
Ga met ons mee naar Bethlehem
Kijk eens aan, kijk eens aan
Na een lange barre tocht door de velden		
		
Komen ze eindelijk aan						
Om zich hier voor het inschrijven te melden
In Bethlehem
Waar? In Bethlehem					
Hier in Bethlehem
Hier in Bethlehem
Het koor loopt af. Jozef en Maria blijven op. Ook Jefta en zijn vrouw Tamar blijven op.

Scène 1:

Grand café ‘De herberg’

Jefta:

Ah! Meneer en mevrouw! Wat kan ik voor jullie betekenen? Willen jullie iets
te eten of wat te drinken? Troebel bronwater zonder bubbels, misschien? Of
schapenranja?

Jozef:

Dat is erg vriendelijk van u. Maar mijn verloofde en ik zoeken een slaapplek
voor de nacht.

Jefta:

Oei! Dat gaat hem niet worden, vrees ik.

Jozef:

Maar dit is toch een herberg?

Jozef wijst naar het naambord met ‘De herberg’ erop. Jefta kijkt naar het bord.
Tamar:

Sorry voor de verwarring. Dit is geen herberg. Ons grand café heet ‘De
herberg’.

Jozef en Maria:

(Teleurgesteld) O …

Jefta:

(Tegen Tamar) We hebben wel een logeerkamer,
Tamar. (Tegen Jozef) Die verhuren we van tijd tot tijd.

Jozef:

Dat zou fantastisch zijn!

Plots komen vanuit de richting van Bethlehem Dana en Dina met hun
koffers op gerend.
Dina en Dana:

Jefta! Tamar! Het is ZOOO druk in de stad. We
kunnen nergens een slaapplek krijgen voor de nacht.
Kunnen we jullie logeerkamer krijgen?
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Jefta:

Nou, ik wilde de logeerkamer net verhuren aan deze meneer en zijn
verloofde.

Dina:

Maar wij hebben voorrang!

Tamar:

Voorrang?

Dana en Dina pakken beiden een voucher tevoorschijn en laten die zien.
Dana en Dina:

Ja! We hebben namelijk VOUCHERS. Kijk! Geldig tot 26 december van het
jaar NUL. Dus dat kan nog net!

Ze drukken Jefta de vouchers in handen en lopen haastig met hun koffers af in de richting
van de herberg.
Dana en Dina:

(Roepen) Bedankt!!!

Jefta:

Ai. Sorry Jozef, ik ben bang dat de logeerkamer aan jullie neus voorbijgaat.
Ze hadden vouchers.

Jozef:

Weten jullie toch niet ergens een plekje waar mijn verloofde en ik
terechtkunnen? Al is het maar voor één nacht?

Tamar:

Weet je wat? Ik maak een hoekje voor jullie vrij in ‘Het schamel dak’.

Jozef:

Het schamel dak? Wat is dat?

Tamar:

Zo heet onze STAL. Kijk!

Tamar wijst naar het naambord met ‘Het schamel dak’ erop. Jozef en Maria kijken ernaar.
Maria:

Wat een grappige naam. Hoe kom je erop?

Tamar:

Simpel. Mijn man hier is niet zo’n klusser. Loop maar even met mij mee.

Jozef, Maria en Tamar lopen af richting de stal. Jefta blijft achter. Hij zet zijn armen in zijn zij.
Jefta:

(Ietwat beledigd) Nou zeg! ‘Mijn man is niet zo’n klusser!’ Pfff!
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Scène 2:

Registreren (deel 1)

Centurio Claudius Bureaucratius en soldaat Marcus Notules komen op uit de richting van
Bethlehem. Claudius draagt een grote stapel formulieren. Hij spreekt Jefta aan en doet erg
uit de hoogte.
Claudius:

Gegroet! Bent u de herbergier?

Jefta:

Ik ben Jefta, de eigenaar van dit grand café. Het is geen herberg.

Claudius:

Niet? Nou ja, maakt ook niet uit. Mijn naam is Claudius Bureaucratius. Wij
zijn belast met een belangrijke opdracht van keizer Augustus zelf.

Jefta:

O! Jullie komen zeker voor de volkstelling. Iedereen in de stad heeft het
erover. Kan ik jullie ergens mee van dienst zijn?

Claudius:

Wij hebben een stoel en een tafel nodig om te gebruiken als loket. Iedereen
die zich moet laten registreren, dient zich te melden bij deze soldaat: Marcus
Notules.

Jefta:

Natuurlijk, meneer Bureaucratius. Deze tafel staat tot jullie beschikking.

Marcus:

(Geschrokken) Wacht effe. Melden bij MIJ? (Paniekerig) Hoe dan?

Claudius:

Simpel. Met deze formulieren ga jij iedereen registreren. Geen domme
vragen stellen! En waag het niet om prutswerk af te leveren, Marcus.

Claudius Bureaucratius drukt Marcus de grote stapel formulieren in handen.
Marcus:

Registreren? Maar WIE moet ik registreren dan?

Claudius:

Gewoon iedereen. ALLES en IEDEREEN! Bevel van de keizer!

Claudius vertrekt. Hij verdwijnt de coulissen in, in de richting van Bethlehem.
Marcus:

Iedereen?

Claudius:

(Vanuit de coulissen) IEDEREEN!

Marcus:

(Tegen het publiek) O nee. IEDEREEN! En wat zei hij nou nog meer …? (Vol
verbazing) ALLES? (Roept Claudius na) Wat bedoelt u met ALLES?

Er komt geen reactie. Claudius is vertrokken. Marcus raakt in paniek.
Marcus:

(Tegen publiek) IEDEREEN en ALLES? O nee! Help! Ik kan maar beter
meteen beginnen!

Soldaat Marcus Notules legt met een plof de stapel formulieren op de tafel en gaat zitten. Hij
veegt het zweet van zijn voorhoofd. Dan kijkt hij om zich heen en ziet Jefta staan.
Marcus:

Hé! Jij daar! Ezra!

Jefta:

Mijn naam is Jefta.
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Marcus:

Jefta? Oké. Ook goed. Wil jij je laten registreren?

Jefta:

Tuurlijk. Kom maar op met dat formulier.

Marcus geeft hem een formulier. Dan krijgt hij opeens de smaak te pakken.
Marcus:

En ook je vrouw. En je bar … En alle barkrukken … En je hele café.

Marcus geeft hem vier extra formulieren.
Jefta:

De barkrukken? Eh … oké, is goed. Komt voor elkaar.

Marcus:

Dank je! Ik moet ALLES en IEDEREEN registreren. (Roept) VOLGENDE!

[TIP: Vanaf dit moment moet soldaat Marcus Notules in rap tempo allerlei formulieren
benoemen. Zet op elk formulier de naam van het formulier zodat de speler die Marcus speelt
de naam kan voorlezen en vervolgens het formulier met een klap op de tafel kan gooien.]
Jozef komt vanuit de stal op met de jutezak. Hij wil doorlopen, maar Marcus Notules roept
hem terug.
Marcus:

Jij daar, burger! Hier komen. Hoe heet je en waar kom je vandaan?

Jozef:

Ik heet Jozef en ik kom uit de stal.

Marcus:

(Nors) Uit welke plaats, wijsneus!

Jefta:

Soldaat Marcus is hier om alles en iedereen te registreren.

Jefta loopt af in de richting van de herberg.
Jozef:

O. Ik ben met Maria, mijn verloofde, naar Bethlehem gekomen voor de
volkstelling.

Marcus:

(Uiterst serieus) Je zult een formulier moeten invullen.

Pakt een formulier en legt het met een klap op de tafel.
Marcus:

Alsjeblieft. Eén registratieformulier.

Jozef:

Dank je. En eh, moet mijn verloofde zich apart laten registreren?

Marcus:

Wil je dat?

Jozef:

Nou, ik weet niet, maar het lijkt me …

Marcus laat Jozef niet uitspreken, maar pakt een formulier en legt het
met een klap op de tafel.
Marcus:

Alsjeblieft. Eén verloofde-apart-registreren-formulier.

Jozef:

O. Heeft u misschien eventjes een pen te leen?
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Marcus pakt een pen tevoorschijn en geeft deze aan Jozef.
Marcus:

Hier. Als je dan even dit formulier zou willen
invullen?

Pakt een nieuw formulier en legt het met een klap op de tafel.
Jozef:

Wat is dat dan?

Marcus:

Eén eventjes-een-pen-lenen-formulier.

Jozef pakt het formulier en bekijkt het. Marcus wijst op het
tafelvoetbalspel.
Marcus:

Wat is dat?

Jozef:

Een tafelvoetbalspel. Zelf bedacht en
gemaakt. Mooi hè?

Marcus:

Ken ik niet.

Pakt een nieuw formulier en legt het met een klap op de tafel.
Marcus:

Eén zelfbedacht-tafelvoetbalspelaanmeldingsformulier. Invullen!

Jozef:

Waarom?

Marcus:

Bevel van de keizer. Wij registreren ALLES en IEDEREEN! Is dat een
babyfoon?

Pakt een nieuw formulier en legt het met een klap op de tafel.
Marcus:

Invullen!

Jozef:

Ja, zeg. Ik protesteer! Dit gaat veel te lang duren zo. Mijn verloofde is
zwanger! De bevalling zit eraan te komen! Ik kan toch onmogelijk …

Marcus:

Wil je een klacht indienen?

Jozef:

Nou, ik …

Marcus pakt drie formulieren en legt ze één voor één met een klap op de tafel terwijl hij zegt:
Marcus:

Alsjeblieft. Eén dit-duurt-allemaal-te-lang-protestformulier, één weet-je-danniet-dat-mijn-verloofde-hoogzwanger-is-klachtenformulier en één ik-wilbinnenkort-graag-bevallen-toestemmingsformulier.

Jozef:

Nee! Ik hoef ZELF niet te bevallen. Mijn verloofde. Maria!

Marcus:

Ook goed!

Pakt een nieuw formulier en legt het met een klap op de tafel.
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Marcus:

Eén iemand-anders-voor-je-laten-bevallen-machtigingsformulier.

Jozef:

(Stamelt overdonderd) Ja, maar … ja maar … maar …

Marcus pakt de stapel formulieren en duwt ze de verbouwereerde Jozef in zijn handen.
Marcus:

Morgenochtend voor tien uur inleveren. Samen met de pen. (Roept langs
Jozef) VOLGENDE!

Jozef kijkt verbaasd om zich heen. Hij is de enige aanwezige. Marcus staat gestrest op.
Marcus:

Waar is iedereen toch? Waar zijn de herders en hun schapen? Waar
blijven de wijzen uit het Oosten? Die komen natuurlijk weer op het laatste
moment aankakken. Elke kerstviering weer hetzelfde verhaal! Grrr! (Tegen
zichzelf) Rustig, Marcus Notules … Je begint te bazelen … rustig blijven.
(Tegen publiek) Weet je wat ik doe? Ik ga de straat op. IEDEREEN moet
geregistreerd. Iedereen en … (paniekerig) wat was het ook alweer? O ja!
ALLES! Niet vergeten! ALLES!

Marcus rent af met zijn stapel formulieren in de richting van Bethlehem. Jozef blijft op.

Scène 3:

Maria vertelt

Vanuit de coulissen klinkt de wat paniekerige stem van Maria.
Maria:

(Roept) Jozef?

Maria en Tamar komen op vanuit de richting van de stal. Tamar ondersteunt Maria bij het
lopen.
Maria:

Jozef? Waar was je nou?

Jozef:

Ikke … ik moet ons registreren. Gaat het goed met je?

Maria:

Jawel. Ik denk alleen dat ik net een eerste wee voelde.

Jozef:

Echt?! (Enthousiast) Maar dat is GEWELDIG …

Opeens slaat zijn enthousiasme om in angst. Hij grijpt naar zijn hoofd.
Jozef:

(Tegen het publiek) ENG!!!

Tamar:

Ach, welnee, Jozef. Geen paniek. Het gaat allemaal goed komen, Jozef.
Weet je wat? Ik blijf bij Maria om haar te steunen.

Jozef:

(Nerveus) Zou je dat willen doen? SUPERFIJN! Want ikke … (verzint snel
een smoes) ik moet nog eh … wat extra formulieren invullen.

Maria:

Nog meer? Weet je het zeker?
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Jozef:

Vast wel!

Jozef haast zich het podium af in de richting van Bethlehem.
Maria:

Wat heeft hij nou opeens?

Tamar:

Tja, mannen kunnen op zulke momenten
weleens paniekerig reageren. Hij draait wel
weer bij.

Maria:

Als hij er maar wel bij is als de baby komt.
Het is een bijzonder kind, begrijp je? Hij
zal een koning zijn. Dat heeft de engel mij
verteld.

Tamar:

Een engel? Heb jij een engel gezien? Hoe
dan?

Maria:

Het was heel onverwachts, eigenlijk. Ik was
gewoon thuis.

Tamar:

Echt waar? Wat bijzonder. Vertel eens
verder?

De muziek start (track 2).

♪ ♫ Lied:

Een boodschap voor Maria

Maria gaat midden op het podium staan. Het licht dimt. Op Maria schijnt een spotje. Ze zingt
richting het publiek.
Maria:

Plots werd het licht in heel mijn kamer
Ik zag opeens een engel staan
Ik schrok, heb enkel wat gestameld
Maar vriend’lijk sprak hij mij toen aan

Maria:
Koor:

Hij zei:
‘Wees maar niet bang: ik kom vertellen
Welk wonder er gebeuren zal			
Je wordt moeder van een kindje
Van een zoon die koning worden zal
Die koning worden zal’

Als de muziek is weggeëbd, grijpt Maria plots naar haar buik. Ze voelt een wee en probeert
hem weg te puffen. Jozef en Jefta komen verontrust op.
Jozef:

Maria?

Tamar:

Arme meid. Je kunt beter gaan liggen. Jefta, wil jij wat extra stro halen voor
in de stal?
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Jefta:

Natuurlijk.

Jefta loopt af in de richting van de stal. Tamar en Maria ook, in eigen tempo. Jozef loopt af in
de richting van Bethlehem.

Scène 4:

De herders houden de wacht

Vanuit de richting van Bethlehem komen herders Sem en Elias op.
Sem:

Hèhè! Eindelijk slapen onze schapen, Elias. Ik ben kapot!

Elias:

Ik ook, Sem! Het zijn prima beesten, hoor. Maar zodra het bedtijd is dan
begint het GEMEKKER. Dan willen ze eerst nog hun spelletje afmaken,
daarna het liefst nog een bakje chips eten, om vervolgens verschrikkelijk te
treuzelen tijdens het tandenpoetsen.

Sem:

En als ze dan EINDELIJK klaar zijn om ONDER DE WOL te gaan …

Sem en Elias:

… (geërgerd) dan zijn ze opeens hun KNUFFEL kwijt!!

Sem:

Ik zeg: schapen, begin er nooit aan.

Sem gaapt breeduit. Elias ziet het en kan een gaap niet onderdrukken. Ze gaan bij het
kampvuur zitten. Sem gaapt opnieuw. Elias houdt met zijn duimen en wijsvingers zijn eigen
ogen open om te voorkomen dat hij in slaap valt.
Elias:

We moeten wakker proberen te blijven, Sem.

Sem:

Ik weet het. Maar mag ik eventjes mijn ogen dichtdoen? Heel eventjes maar
…
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Sem zakt achterover in slaap. Elias probeert met zijn duimen en wijsvingers zijn ogen open
te houden en zo te voorkomen dat hij in slaap valt.
Elias:

Ik moet mijn ogen open zien te houden. Ja, zo.

Elias laat zijn gezicht los. Hij probeert zijn ogen open te houden, maar ze vallen dicht.
Elias:

Zo gaat het … goed.

Elias zakt weg in een diepe slaap. Het licht boven de velden dimt.

Scène 5:

Aan de bar (deel 1)

Zodra Elias slaapt komen vanuit de richting van Bethlehem schapen Sifra en Sofie op. Ze
lopen op hun tenen langs Sem en Elias. Als ze er voorbij zijn, draaien ze zich voor de
zekerheid nog een keertje om. Sofie geeft Sem een por met haar voet. Sem reageert niet.
Sifra:

En? Slapen ze?

Sofie:

Als een roos. Die worden voorlopig niet wakker.

Sifra:

(Opgewekt) Weet je wat dat betekent?

Sofie:

(Opgewekt) Jazeker.

Sifra en Sofie:

(Vrolijk) Tijd voor een FEESTJE!

Sifra en Sofie blazen allebei op een feesttoeter (papieren roltong). Daarna lopen ze al lallend
in polonaise naar de bar van het grand café. Ze zwaaien met de armen.
Sifra en Sofie:

(Zingend op de wijs van ‘De herdertjes lagen bij nachte’) La-la-la-la-la-la-lala-la-la-laa! La-la-la-la-la-la-la-laa!

Sifra en Sofie gaan aan de bar zitten en drukken op het belletje. Jefta komt op vanuit de
richting van de herberg.
Jefta:

Hé, dames! Wat mag ik voor jullie inschenken?

Sifra en Sofie:

Twee schapenranja, graag. En doe er een rietje bij.

Jefta:

Jullie zijn vroeg. Slapen de herders nu al?

Sifra:

Ja! Ze waren MOE. Weet je hoe dat komt?

Jefta:

Nou?

Sifra en Sofie:

Ze waren UITGETELD! (Lachen hard om hun
eigen grap) Whahaha!

Sifra en Sofie schuddebuiken en slaan elkaar amicaal op de
schouders. Jefta zet twee flesjes schapenbier op de bar.
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Jefta:

Twee schapenranja voor de dames. Zonder toegevoegde suikers.

Sofie lurkt gelijk aan het rietje. Sifra kijkt om zich heen.
Sifra:

Het is vanavond niet druk, Jefta.

Jefta:

Dat klopt. Er zit helaas geen hond.

Sofie:

Wat moet je met een hond? Wij hadden thuis vroeger ook een hond. Maar
het klikte niet.

Jefta:

Hoezo niet?

Sifra en Sofie:

Het was een HERDER! (Lachen hard om de eigen grap) Whahaha!

Sifra en Sofie schuddebuiken en slaan elkaar amicaal op de schouders.

Scène 6:

Broodje shoarma

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 7:

Aan de bar (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
De muziek start (track 3). Het koor komt op. Herders Sem en Elias slapen door.

♪ ♫ Lied:

Herders, sta op!

Koor:

De herdertjes die liggen zoals altijd bij nachte
Te snurken, te ronken, ja, dat was te verwachten
Ze slapen met hun schapen in het open veld
Sifra:
Ze zijn moe!
Sofie:			
Vind je ’t gek?
Koor:			Ze zijn uitgeteld							
Koor:
Dana:
Dina:
Koor:

Tot plots een heel bijzonder fel licht begint te schijnen
Zo schitterend mooi, het doet het duister verdwijnen
Vanuit dat felle licht klinkt nu een eng’lenstem:
‘Zoek naar een kindje
In een kribbe
Hier in Bethlehem’							

Sifra en Sofie proberen tijdens het nu volgende refrein opnieuw Sem en Elias wakker te
krijgen. Maar wat ze ook proberen, het blijft zonder resultaat.
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Koor:

Dus herders, sta op!
Dit moet je zien, dit moet je horen!
Herders, kom op!
En haal die doppen uit je oren!
Word eens even wakker
Tijd om op te staan
En om snel naar een pasgeboren kind op zoek te gaan!

De herders gaan overeind zitten en beginnen slaapdronken te mopperen.
Sem:

Wat is er aan de hand?

Elias:

Waarom maken jullie ons wakker?

Er klinkt schapengeblaat.
Sem en Elias:

Stop dat gemekker! (Roepend) Stilte!!!

Beide herders gaan weer op de grond liggen en slapen verder.
Koor:
Sifra:			
Sofie:			
Koor:			

En nu verschijnt er ook opeens een grote ‘eng’lenschaar’
Da’s een moeilijk woord voor heel veel engelen bij elkaar
En samen zingen zij een prachtig hemels lied
Maar de herders?
Tja, die slapen
Dus die horen niets

Sifra en Sofie proberen tijdens het nu volgende refrein tevergeefs Sem en Elias te wekken.
Koor:

Dus herders, sta op!
Dit moet je zien, dit moet je horen!
Herders, kom op!
En haal die doppen uit je oren!
Word eens even wakker
Tijd om op te staan
En om snel naar een pasgeboren kind op zoek te gaan!

De herders gaan opnieuw overeind zitten en beginnen slaapdronken te mopperen.
Sem:

Laat ons slapen, domme schapen!

Elias:

Mag het licht uit?

Dan neemt het licht van het spotje plots sterk in felheid toe.
Sem en Elias:

Huh? Wat is dat?!

Er klinkt gezang van een engelenkoor. Elias en Sem staan op en kijken net als Sifra en Sofie
omhoog. Ze horen engelen zingen en worden erdoor overweldigd. Hun monden vallen open.
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Koor:

Gloria in excelsis
Gloria
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis
Gloria
Glo-o-o-o-o-ria

In het nu volgende refrein dreigen de herders weer in te dutten. De koorleden voorkomen dit door
ze tijdig vast te pakken en stevig op hun voeten te zetten. Dit kan worden herhaald.
Koor:

Dus herders, sta op!
Dit moet je zien, dit moet je horen!
Herders, kom op!
En haal die doppen uit je oren!
Word eens even wakker
Tijd om op te staan
En om snel naar een pasgeboren kind op zoek te gaan!

Het koor loopt af.

Scène 8:

De zoektocht begint

Herders Sem en Elias wrijven de slaap uit hun ogen.
Sem:

Een pasgeboren kindje? Hier in Bethlehem?

Elias:

Hoorde je die engelen zingen, Sem? Dat moet wel een heel bijzonder kindje
zijn!

Sem:

Misschien moeten we gaan zoeken.

Elias:

(Enthousiast) JA!!! (Bedenkelijk) Maar waar te beginnen?

Sem:

Tjonge. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Weet je wat?

Sem en Elias:

(Gedesillusioneerd) Laten we er maar mee ophouden.

Sofie:

(Verontwaardigd) Ophouden? Zijn jullie helemaal gek geworden?

Sifra:

Ga op zoek naar een stal, een kribbe, een baby!

Sem en Elias:

Ja, maar …

Sofie:

Geen GEMEKKER! Hoe moeilijk kan het zijn? Hup! Hup! Hup!

Sem en Elias:

Oké, oké! Een stal. We gaan op zoek naar een stal!!

Sem en Elias lopen haastig af. Sofie en Sifra richten zich tot het publiek.
Sofie:

Ongelooflijk, hè?
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Sifra:

Typisch HERDERS. Veel geblaat …

Sifra en Sofie:

… EN WEINIG WOL.

Scène 9:

De wijzen uit het Oosten

Herders Sem en Elias lopen zoekend in de richting van het grand café. Ze worden op de
voet gevolgd door Sifra en Sofie. Jefta komt op vanuit de richting van de stal.
Jefta:

Hé, Sem en Elias! Wat kan ik voor jullie betekenen?

Sem:

Mogen wij eventjes bij jou in de stal kijken, Jefta?

Elias:

We zoeken een baby. Een koningszoon!

Jefta:

Dan zitten jullie goed!

Dan komen Dana en Dina rennend op vanuit de richting van de herberg.
Dana:

Is er hier een bijzondere baby geboren? Wauw! Dat is goud!

Sem en Elias:

Hoho! Wij waren eerder.

Dina:

Maar wij hebben VOORRANG.

Sifra en Sofie:

Voorrang?

Dana:

Ja. Want wij hebben VOUCHERS.
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Dina en Dana pakken hun vouchers tevoorschijn en duwen deze plagerig in het gezicht van
de herders en hun schapen.
Jefta:

Hoho! Luister! Voucher of geen voucher, jullie mogen de stal pas in als de
vader en moeder van het kindje het goedvinden. Eerder niet.

Sem en Elias:

Hè? Jammer.

Iedereen zucht teleurgesteld. Dan komen de wijzen uit het Oosten met hun cadeaus strompelend
op uit de richting van Bethlehem. Ze hebben een zere rug en zere billen.
Sem:

En wie zijn jullie?

Wijzen:

Wij zijn de wijzen uit het Oosten. We komen voor het pasgeboren
koningskind. We hebben geschenken voor hem.

De wijzen grijpen alle drie naar hun onderrug of hun billen.
Wijzen:

Au! Au! Au!

Jefta:

Oei! Wat scheelt eraan?

Wijzen:

Zadelpijn! We hebben drie weken achtereen op een kameel gezeten.

Dana en Dina:

Lange reis of niet, jullie zullen op je beurt moeten wachten. Jullie zijn hier als
laatste aan komen kakken. Lekker puh!

Balthasar:

Nou, zeg! We zijn er ook al een hele tijd, hoor!

Melchior:

Maar er staat een Romeinse soldaat op het plein.

Caspar:

En van hem moesten we eerst DERTIG formulieren invullen voordat we
verder mochten!

Jefta:

Geen geruzie. Iedereen komt aan de beurt.

De wijzen zien drie stoelen staan met mooie kussentjes erop.
Balthasar:

Kijk eens, jongens, wat een mooie kussentjes.

Ze zetten hun cadeaus op de grond, pakken alle drie een kussentje en bewonderen het.
Wijzen:

Ooh! Wat lekker zacht!!

Jozef komt op lopen vanuit de stal. Tamar volgt hem op de voet. Jozef is helemaal in
vervoering. Iedereen kijkt naar hem en valt stil om te horen wat hij te zeggen heeft.
Jozef:

We … We hebben een ZOON! Precies zoals de engel had voorzegd. (Roept
enthousiast) We hebben een ZOON!!!

Iedereen juicht en praat opgewekt door elkaar. Sofie en Sifra blazen op hun feesttoeters.
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Jozef:

Wow! Wat veel mensen. Wie zijn dit allemaal, Jefta?

Jefta:

Dit zijn de herders uit de velden van Efratha met hun schapen.

Tamar:

Dat zijn de wijzen uit het Oosten. Ze komen geschenken brengen.

Jozef:

De wijzen? Wat betekent dat? Zijn jullie heel wijs?

Caspar:

Nou, we ZIJN niet zozeer wijs …

De drie wijzen doen alle drie tegelijk een zonnebril op.
Wijzen:

… maar we DOEN heel wijs.

De wijzen slaan hun armen over elkaar en gaan in een stoere pose staan. Jozef weet niet
wat hij ervan moet denken.
Jozef:

O. Oké.

Tamar:

De stal is niet heel groot, Jozef. Er is gewoonweg geen ruimte voor iedereen.

Jozef:

Je hebt gelijk. Weet je wat? Sem en Elias kunnen meekomen, maar hun
schapen moeten even wachten.

Sifra en Sofie reageren teleurgesteld. Sem en Elias lopen enthousiast af richting de stal.
Jozef volgt hen.
Tamar:

En de wijzen dan? Jozef?!

Jozef:

(Vanuit de coulissen) Watte?

Jefta:

(Roept) Wat doen we met de WIJZEN?!

Jozef:

(Vanuit de coulissen) O! Eh … laat die maar ZITTEN.

Tamar en Jefta kijken geschokt, maar de wijzen reageren juist heel enthousiast.
Wijzen:

O! Graag!

Blij grijpen de wijzen de kussentjes en gaan erop zitten. De kussentjes zijn uiterst zacht. Ze
genieten hoorbaar.

Scène 10:

Registreren (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 11:

De kribbe

Jozef komt op vanuit de stal met de kribbe en zet deze in het midden van het podium neer.
Jozef:		De stal is wat klein. Maar als we de kribbe hier neerzetten dan kan iedereen
erbij.
Iedereen gaat in een grote halve cirkel om de kribbe heen staan. De wijzen staan op en pakken
hun geschenken. Daarna kijken ze in de kribbe.
Wijzen:		

Maar waar is het kindje?

Maria komt op lopen vanuit de stal. Ze draagt het baby’tje Jezus op haar arm.
Maria:		Hier is hij.
Jozef:

Hij zal een Wonderbare Raadsman genoemd worden en Goddelijke Held,
Eeuwige Vader en Vredevorst.

Maria richt zich tot het publiek.
Maria:			

♪ ♫ Lied:

En zijn naam is JEZUS. Dat betekent: GOD REDT!

Een lied dat je moet horen (track 4)

Maria gaat midden op het podium staan. Terwijl iedereen om haar heen gaat staan zingt ze.
Maria:

Ik heb nooit eerder in mijn leven
Zo’n overweldigend gevoel gehad
’k Draag nu dit kindje in mijn armen
Hij is mijn allergrootste schat

Maria legt Jezus in de kribbe. De wijzen knielen en zetten hun cadeaus naast de kribbe neer.
Koor:			Maria,
Dit kindje dat jij hebt ontvangen
Dat jij ter wereld hebt gebracht
Is gekomen om te redden
Hij is Gods zoon, bewaar dat in je hart
Bewaar het in je hart
De wijzen staan weer op en zingen mee met het koor.
Koor:			

Nu klinkt er door de nacht
Terwijl het nog zo donker is
Een lied dat je moet horen
Omdat in deze nacht
Midden in de duisternis
Jezus is geboren
Voor ons
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Koor:			

Nu klinkt er door de nacht
Terwijl het nog zo donker is
Een lied dat je moet horen
Omdat in deze nacht
Midden in de duisternis
Jezus is geboren
Voor ons
Voor jou
Voor mij
Voor ons

Lichten uit.
-einde-
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Jozef en zijn hoogzwangere verloofde Maria maken een lange reis van Nazareth naar
Bethlehem om zich daar in te laten schrijven. Jefta en Tamar, de eigenaars van grand
café De herberg, ontvangen Jozef en Maria met open armen, maar hebben helaas geen
slaapplek voor ze vrij. Gelukkig vinden ze uiteindelijk een knus plekje in ’t Schamel
dak, een bijgebouwtje dat dienstdoet als stal. En maar net op tijd, want de bevalling is
ophanden! Jozef is stikzenuwachtig. Het zal allemaal toch wel goed komen?
Terwijl Bethlehem intussen volstroomt met allerhande reizigers probeert de arrogante
Romeinse hoofdman Claudius Bureaucratius de plaatselijke volkstelling in goede banen te
leiden. Zijn paniekerige assistent Marcus Notules laat echter alles in het honderd lopen,
met complete administratieve chaos tot gevolg.
Dan staan er opeens drie wijze mannen uit het Oosten voor de deur van De herberg. Ze
hebben een bijzonder lange reis achter de rug en komen het Koningskind eer bewijzen en
overladen met dure cadeaus. Maar waar kunnen ze het kindje vinden?
Schaapherders Sem en Elias brengen iets verderop met hun kudde de nacht door in het
open veld. Ze proberen wakker te blijven, maar vallen allebei in een diepe slaap. Oei!
Op deze manier missen ze precies het lied dat de engelen zingen over het pasgeboren
Koningskind. Dat kan natuurlijk niet! Sifra en Sofie, twee bijdehante schapen, proberen
Sem en Elias wakker te krijgen: ‘HERDERS, STA OP! Dit moet je zien! Dit moet je horen!’
Lukt het Sifra en Sofie om hun herders op tijd wakker te krijgen? En vinden de wijzen uit
het Oosten eindelijk het kind waar ze al zo lang naar op zoek zijn?
Herders, sta op! 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.
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