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Informatie musical:
Korte inhoud

De herberg van Levi zit bijna vol. Hij is vast van plan om de laatste plaatsen voor heel
veel geld te verhuren. Als Jozef en de zwangere Maria zich bij hem melden, wijst hij het arme
stel daarom door naar de stal. Dit tot grote ergernis van zijn vrouw Judith en zijn dochters Noa en
Susanna.
Ondertussen zien ver weg in het Oosten drie wijze mannen een bijzondere nieuwe ster aan
de hemel staan. Blij en vol verwachting gaan ze op reis. In Bethlehem probeert soldaat Lucius in
opdracht van de Romeinse keizer een volkstelling te organiseren en voert de onhandige Jonas een
geheime opdracht uit voor de gemene koning Hero.
Die nacht wordt in de stal het kindje van Jozef en Maria geboren. Zijn komst maakt
heel wat los in Bethlehem! De herders in het veld hebben een bijzondere ontmoeting met
een engelenkoor. Enthousiast gaan ze op zoek naar het koningskind en komen uit bij de stal
van herbergier Levi.
Dan arriveren ook de wijzen uit het Oosten met dure geschenken. Herbergier Levi
rekent zich rijk en biedt hun slaapplekken aan in zijn herberg. Tot zijn verbazing geven de
wijzen hun voorkeur aan de stal. Verbaasd volgt Levi ze de stal in. Zal ook hij de waarde van
het geboren koningskind gaan inzien?
De moeite waard! 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 moeite waard! duurt ongeveer 40 minuten.

Liedjes

Musical De moeite waard! 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 een pleintje uit aan de rand van Bethlehem. Aan dit plein staan de herberg en
de bijbehorende stal. Er hangt een wegwijsbordje met twee pijlen. Op de pijl naar links staat
‘Hoofdweg’, op de pijl naar rechts staat ‘Bethlehem’.
Op de achterwand is aan de linkerkant de herberg en aan de rechterkant de stal van
Bethlehem te zien. Indien mogelijk hebben zowel de herberg als de stal een deur waardoor
personages het podium kunnen verlaten. Personages die vanaf de linkercoulissen het podium
betreden, komen vanaf de hoofdweg die van Jeruzalem naar Bethlehem leidt. Personages die
vanuit de rechtercoulissen het podium op lopen, komen vanuit het centrum van Bethlehem.
(Tip: mocht de herberg geen deur hebben waaruit personages op kunnen lopen, dan kunnen
personages vanuit de linkercoulissen komen. Voor de stal kunnen derhalve de rechtercoulissen
gebruikt worden.) Boven de deur van de herberg zijn drie sterren geschilderd.
Aan de linkerkant staat een grote kamerplant op wieltjes. Naast de ingang van de herberg
staat een huishoudtrapje met een verfpot ernaast. Aan de rechterkant van het podium liggen
eventueel wat balen hooi met wat pluchen schapen erop.
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.
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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.
Levi: herbergier; doet aardig maar wil enkel overal een slaatje uit slaan; type geldwolf.
Uiterlijk: eenvoudig gewaad; klein baardje; dikke buik; goedgevulde beurs aan zijn riem.
Judith: vrouw van Levi; vriendelijk type; heeft het beste voor met Jozef en Maria.
Uiterlijk: eenvoudig, maar smaakvol gewaad; sieraden.
Noa en Susanna: dochters van Levi en Judith; enthousiaste types; zitten vol energie.
Uiterlijk: eenvoudige gewaden.
Gabriëlla en Rafaella: twee engelen die als opdracht hebben om de herders en de wijzen uit het
Oosten naar de stal van Bethlehem te leiden.
Uiterlijk: eenvoudige witte lange jurken; eventueel met vleugels.
Herder Bram: schaapherder; goedlachs en bijdehand type; praat luid; onverzorgd uiterlijk.
Uiterlijk: herdersmantels; herdersstokken; goedkope sandalen; draagt een schaap (knuffelbeest)
onder de arm.
Herder Aron: schaapherder; goedlachs en bijdehand type; praat luid; onverzorgd uiterlijk.
Uiterlijk: herdersmantels; herdersstokken; goedkope sandalen; draagt een lammetje in een
draagzak op zijn buik.
Jonas: soldaat van koning Hero (Herodes); onguur type; slecht verzorgd uiterlijk; blind aan één
oog (dit oog is afgebonden met een doek o.i.d.); sinds kort bij Herodes in dienst; probeert een
geheime opdracht van de koning goed uit te voeren; verstopt zich achter een plant om niet te veel
op te vallen, maar iedereen ziet hem telkens.
Uiterlijk: uniform van een soldaat; doek om zijn oog gebonden; helm.
Lucius Hilarius: Romeinse onderofficier; type met veel plichtsbesef maar met weinig verstand;
probeert een volkstelling te organiseren, maar het vlot niet echt.
Uiterlijk: Romeins uniform met een pluim op de helm.
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.
Balthasar: 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;
dik boek onder de arm.
Caspar: 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 moeite waard! heeft 15 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk uit te
breiden. Verdubbel bijvoorbeeld het aantal herders of breid het aantal dochters van Levi en
Judith uit. Ook kan Jonas een compagnon krijgen met de naam Joram. Of zet naast Lucius
een assistent Rufus. Ook kan er een derde engel met de naam Michaëlla worden
toegevoegd. Verdeel de taken en tekst over het aantal extra spelers. 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.
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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:
Jonas				<- dubbelrol -> 			Caspar
Melchior
Lucius				<- dubbelrol -> 			
Aron (of Bram of Jozef)
<- dubbelrol -> 			
Balthasar 1)
Noa				<- dubbelrol -> 			
Maria 2)
1)
2)

De rol van Aron (of Bram of Jozef) komt te vervallen in scène 8 en tijdens ‘Het lied van het
koningskind’.
Noa loopt na haar tekst in scène 7 direct af. Haar rol in scène 8 komt te vervallen. Haar tekst
in scène 8 wordt overgenomen door Judith.

Om de musical met tien spelers te kunnen spelen, dient naast het inzetten van de vier
genoemde dubbelrollen de rol van Susanna3) te komen vervallen.
3)

Bij het vervallen van de rol van Susanna worden haar teksten in scènes 1, 3 en 7
overgenomen door Noa. Pas de zinnen waar nodig aan van enkelvoud naar meervoud. Haar
tekst in scène 8 wordt overgenomen door Judith.

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: Geen plaats in de herberg
Personages: Levi, Judith, Noa, Susanna, Bram, Aron, Jozef en Maria.
Benodigdheden: verf, kwast en trapje (Levi); bezem (Judith); bal (Noa en Susanna),
schaap (Bram); lammetje en draagzak (Aron).
Scène 2: De ster van Bethlehem
Personages: Rafaella en Gabriëlla.
Benodigdheden: ster, drone en afstandsbediening (Rafaella en Gabriëlla).
Scène 3: Een geheime opdracht
Personages: Jonas, Noa, Susanna en Lucius.
Benodigdheden: grote kamerplant en verrekijker (Jonas); tablet (Lucius).
Scène 4: Er is een kindje geboren
Personages: Judith en Jozef.
Benodigdheden: kan met water (Judith).
Scène 5: De herders en de engelen
Personages: Aron, Bram, Rafaella en Gabriëlla.
Benodigdheden: schaap (Bram); lammetje en draagzak (Aron); draagbare speaker en
microfoon (Rafaella).
Scène 6: Een koningszoon
Personages: Levi, Jonas, Lucius, Judith, Bram en Aron.
Benodigdheden: bierpul met water (Jonas); tablet (Lucius); schaap (Bram); lammetje en
draagzak (Aron); bezem (Levi).
Scène 7: Goud, wierook en mirre
Personages: Rafaella, Gabriëlla, Levi, Noa, Susanna, Melchior, Balthasar en Caspar.
Benodigdheden: ster, drone en afstandsbediening (Rafaella en Gabriëlla); kistje met gouden
munten (Melchior); kistje met wierook (Balthasar); kruikje met mirre (Caspar).
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Scène 8: De moeite waard
Personages: Jozef, Maria, Judith, Noa, Susanna, Levi, Bram, Aron, Melchior, Balthasar,
Caspar, Rafaella en Gabriëlla.
Benodigdheden: babypop in doeken gewikkeld (Maria); schaap (Bram); lammetje en
draagzak (Aron); kistje met gouden munten (Melchior); kistje met wierook (Balthasar);
kruikje met mirre (Caspar).

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: Het lied van de wijzen
Spelers met tekst: Melchior, Balthasar en Caspar
Spelers zonder tekst: Gabriëlla en Rafaella.
Benodigdheden: kijkers, rugzakken en stokkamelen (Melchior, Balthasar en Caspar); dik
boek (Melchior); ster, drone en afstandsbediening (Gabriëlla en Rafaella).
♪ ♫ Lied: Het lied van de belofte
Solist zang: Maria.
Benodigdheden: babypop in doeken gewikkeld (Maria).
♪ ♫ Lied: Het lied van de engelen
Spelers met tekst: Gabriëlla en Rafaella.
Benodigdheden: microfoon (Gabriëlla en Rafaella).
♪ ♫ Lied: Het lied van het koningskind
Solisten zang: Maria, Melchior, Balthasar, Caspar, Bram en Aron.
Benodigdheden: babypop in doeken gewikkeld (Maria); schaap (Bram); lammetje en
draagzak (Aron); kistje met gouden munten (Melchior); kistje met wierook (Balthasar);
kruikje met mirre (Caspar).
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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.

8

9

Scène 1:

Geen plaats in de herberg

Er klinkt inleidende muziek (track 1). Herbergier Levi en zijn vrouw Judith komen tijdens
de muziek op vanuit de herberg. Levi draagt verf en een kwast. Hij klimt op het trapje en
schildert drie sterren boven de deur van zijn herberg. Judith veegt de straat aan. Vanuit de
richting van de hoofdweg komen Noa en Susanna op. Ze gooien enthousiast een bal over en
lopen Judith daarbij voortdurend in de weg. Dan werpen de meiden de bal per ongeluk in de
richting van Levi. Levi schrikt van de bal en dreigt zijn evenwicht te verliezen.
Levi:

(Paniekerig) Hoooo!

Levi vindt na wat angstige momenten zijn evenwicht weer terug.
Judith:

(Geschrokken) Gaat het?!

Levi:

Ja, het gaat weer. Het gaat weer. Niets aan de hand.

Judith:

Noa en Susanna? Willen jullie met de bal op het pleintje gaan spelen?

Noa en Susanna lopen af richting Bethlehem. Levi laat Judith trots de sterren zien.
Levi:

Kijk eens hoe mooi de sterren zijn geworden? Vanaf vandaag zijn we officieel
een driesterrenherberg. Weet je wat dat betekent?

Judith:

Nou?

Levi:

Dat we per overnachting het dubbele tarief gaan vragen. We worden slapend
rijk! Dat wil zeggen: de gasten slapen en WIJ worden rijk. Ha!

Judith:

Kun je alleen maar aan geld denken? We komen toch niets tekort? De
herberg zit trouwens vol. We hebben nog maar enkele plaatsen over.

Levi:

Precies! En voor die laatste slaapplaatsen ga ik de hoofdprijs vragen.

Noa en Susanna komen weer op rennen.
Noa en Susanna:

(Roepend) Vader! Vader!

Levi:

Wat is er? Wat is er?

Noa:

Er komen twee rijke mannen aan!

Levi:

(Hoopvol) Echt waar?

Susanna:

Ze zoeken slaapplaatsen voor vannacht!

Levi:

(Dolenthousiast) Echt waar?

Noa:

Ze hebben minstens twintig zilverstukken over voor een overnachting!

Levi:

(Buiten zinnen) ECHT WAAR???

Noa en Susanna:

(Droog) Nee.
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Levi:

(Roept boos) Noa! Susanna! Als jullie dat nog een keer doen …!!!

Noa en Susanna:

Wat dan?

Judith:

(Lachend) Dan trapt jullie vader er nog een keer in.

Judith, Noa en Susanna lachen alle drie hard. Levi kijkt eerst nog boos, maar lacht dan mee.
Levi:

Oké, oké. Het was een goede grap. Maar wie komen er dan aan?

Noa:

Bram en Aron. Ze zoeken nog een plekje voor de nacht.

Levi:

Bram en Aron? Die herders? O, nee …

Susanna:

Wat is er mis met herders?

Levi:

Alles. Ze zijn lomp en luidruchtig, ze hebben slechte humor, ze ruiken naar
schaap en het allerergste: ze hebben NOOIT geld. (Zucht)

Susanna en Noa lopen af richting de hoofdweg. Bram en Aron komen vanaf de kant van
Bethlehem op. Bram draagt een schaap. Aron draagt op z’n buik een lam in een draagzak.
De herders begroeten Levi vrolijk en met opengeslagen armen.
Bram:

(Blij) LEVI! MAKKER!

Aron:

(Blij) GABBER!

Levi:

Wat jullie vraag ook is, het antwoord is NEE!

Aron:

Is dat een manier om je oude vrienden te begroeten?

Levi:

Oude vrienden? Zijn wij oude vrienden dan?

Bram:

Haha! Grapjas! Geef me een hug!

Levi:

Nou, daar zit ik eigenlijk niet helemaal op te …

Bram geeft Levi een innige omarming. Levi kijkt smerig en drukt vlug even zijn neus dicht.
Aron:

En geef mij een hug!

Aron deinst op het laatste moment terug en laat Levi en het publiek het lammetje zien.
Aron:

Hooo! Dat gaat niet, want dan pletten we kleine Mekkie.

Bram:

En dat zou niet mooi zijn, want ze is ook al LAM!

Bram en Aron:

(Lachen luidruchtig) Hahaha!

Aron:

Zeg, Levi, wij zochten nog een slaapplekje voor vannacht. Er is in heel
Bethlehem geen slaapplek meer te vinden. Kun jij ons helpen?
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Levi:

Ehm … Helaas heb ik voor jullie geen plekje meer vrij in de herberg. Maar
jullie mogen wel slapen in de stal. Wat vinden jullie daarvan?

Bram:

(Ontsteld) Slapen in een stal? Ben je gek? Weet je hoe onhygiënisch dat is?
En slecht gemeubileerd, slecht verlicht, slechte ventilatie …

Aron:

Daar komt bij dat Mekkie last heeft van hooikoorts.

Bram:

Wij hebben ook eigenwaarde. We slapen nog liever in het open veld!

De herders lopen af richting Bethlehem. Vanaf de hoofdweg komen Jozef en Maria op.
Judith:

(Hoofdschuddend) Was dat nu echt nodig?

Levi:

Nou, ja … je begrijpt het toch wel?

Jozef:

Mevrouw? Mogen wij u iets vragen? Ik ben Jozef en dit is Maria, mijn
verloofde. We zoeken nog een slaapplaats voor de nacht.

Judith:

Natuurlijk, we hebben nog wel plaats voor jullie in onze …

Levi:

STAL!

Judith:

(Verbijsterd) Hè? Wat zeg je nou? Die vrouw is hoogzwanger.

Levi:

Helaas hebben we geen plek meer in de herberg, maar jullie mogen gratis
gebruikmaken van onze stal. GRATIS! Dat is mooi, hè?

Levi slaat een arm om Jozef heen en duwt hem richting de rechterkant van het podium.
Jozef:

Nou, ik had gedacht dat u …

Levi:

Dat ik jullie in de kou zou laten staan? Dat zou ik toch NOOIT doen? Loopt u
hier maar langs. Stoot uw hoofd niet bij het naar binnen gaan.

Jozef en Maria lopen aarzelend de stal binnen.
Levi:

(Roept hen na) En als de ezel lastig is dan geef je haar maar een pets op de
kont!

Judith:

(Boos) Levi! Hoe kun je dat arme paar in de stal laten slapen?

Levi:

Ik wil de laatste plaatsen in de herberg vrijhouden voor iemand die er goed
voor kan betalen. Denk aan het geld, Judith.

Judith:

(Boos) Dat hoef ik niet te doen, Levi. Dat doe JIJ al de hele tijd!

Levi:

Wees toch niet zo onredelijk, schatje. Schatje!

Judith loopt boos af de herberg in. Levi haast zich erachteraan.
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Scène 2: De ster van Bethlehem
				
[NB In deze scène gebruiken Gabriëlla en Rafaella een drone met daaronder een ster bevestigd.
In plaats van de drone zelf te laten vliegen kan er ook gekozen worden om de drone met de ster
door middel van een touw en een katrol naar boven te heisen. Met de afstandsbediening kunnen
Gabriëlla en Rafaella de illusie wekken dat ze de drone daarwerkelijk besturen.]
Gabriëlla en Rafaella lopen vanuit Bethlehem op met een drone met een ster eraan bevestigd.
Rafaella:

Een apparaat? Sinds wanneer werken wij engelen met apparaten?

Gabriëlla:

Het is een drone. Het is een WONDER van techniek.

Rafaella:

WONDEREN ken ik, Gabriëlla. Maar techniek? Daar weet ik niets van.

Gabriëlla:

Dat verWONDERt me nou helemaal niets, Rafaella.

Rafaella:

Voor ons engelen is natuurlijk niets te WONDERlijk, maarre … gaat die
drone de ster van Bethlehem écht zo hoog de lucht in brengen dat ze hem
zelfs in het Oosten kunnen zien?

Gabriëlla:

Precies. WONDERbaarlijk, vind je niet?

Rafaella:

Tja … hoe zal ik het zeggen? Eerst zien en dan geloven?

Gabriëlla:

Prima. Dan gaan we dat toch regelen?

Gabriëlla zet de drone op de grond en pakt de afstandsbediening tevoorschijn. Ze laat de
drone de lucht in gaan. Onder de drone hangt duidelijk zichtbaar de ster van Bethlehem.
Gabriëlla:

En? Wat vind je ervan?

Rafaella:

(Onder de indruk) De WONDEREN zijn de wereld nog niet uit.

Gabriëlla:

Mooie ster, hè?

Rafaella:

Ja, WONDERschoon!

De muziek start (track 2). Koor loopt op. Gabriëlla en Rafaella gaan rechtsachter op
het podium staan. Vanaf de hoofdweg komen Caspar, Balthasar en Melchior op. Ze turen
met hun kijkers naar de hemel, maar zien de ster nog niet. Melchior draagt een dik boek.
♪ ♫ Lied:

Het lied van de wijzen

Koor:

We bestuderen zon en maan en alle sterren
En Saturnus, Venus, Mars en Jupiter
Maar om te zeggen dat we zo wat wijzer worden
Nou weet je, dat gaat misschien wat ver
Caspar:
(Uitroep) Maar opeens zie ik een splinternieuwe ster!
Melchior & Balthasar: (Uitroep) Hè, wat?
Koor:
Opeens ziet hij een splinternieuwe ster!
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Melchior & Balthasar: Een nieuwe ster?! Wat heeft dat te betekenen?
Melchior slaat zijn dikke boek open en de drie wijzen kijken er aandachtig in.
Koor:

Ergens is er een koningszoon geboren
En ja, die ster is het bewijs
Dus ga op reis!

De drie wijzen beginnen hun spullen te pakken en rugzakken om te doen.
Koor:

Caspar, Melchior
en Balthasar:

Als iets de moeite waard is
Gooi je alles aan de kant
Want je voelt vanbinnen: hier wil ik voor gaan!
En de ster wijst je de weg
Naar een onbekend ver land
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!
(Uitroep) Hoooooo!

Caspar, Melchior en Balthasar stoppen en turen opnieuw naar de sterren.
Koor:

Wanneer je jarenlang naar boven zit te staren
Ga je soms vanzelf gekke dingen zien
Het maakt het lastig om je ogen te geloven				
Je twijfelt: heb ik het fout misschien?
Melchior:
(Uitroep) Nee! De komst van deze ster die is voorzien!
Caspar & Balthasar: (Uitroep) Say what?!
Koor:
De komst van deze ster die is voorzien!
Caspar & Balthasar: Hè?! Laat mij eens kijken?
Melchior slaat opnieuw het boek open en de drie wijzen kijken er aandachtig in.
Koor:

Ergens is er een koningszoon geboren
Wie dat beseft die is pas wijs
Dus ga op reis!

De drie wijzen maken zich opnieuw klaar om te vertrekken.
Koor:

Als iets de moeite waard is
Gooi je alles aan de kant
Want je voelt vanbinnen: hier wil ik voor gaan!
En de ster wijst je de weg
Naar een onbekend ver land
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!

De drie wijzen halen hun (stok)kamelen tevoorschijn.
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Koor:

Vul je rugzak met geschenken
Pak je kompas en telescoop		
Gooi je kameel vlug vol met water
Omdat hij niet op diesel loopt

Koor:

Als iets de moeite waard is
Gooi je alles aan de kant
Want je voelt vanbinnen: hier wil ik voor gaan!
En de ster wijst je de weg
Naar een onbekend ver land
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!
Dus kom op! Pak je jas! We moeten gaan!

Caspar, Melchior en Balthasar geven hun kamelen de sporen en lopen af in de richting van
Bethlehem. Het koor loopt af. Gabriëlla en Rafaella laten de drone met de ster weer zakken.
Gabriëlla:

Gelukt! De wijzen zijn op reis!

De twee engelen doen een high five. Het geluid van een huilende baby klinkt (track 3).
Rafaella:

Ik hoor een baby huilen.

Gabriëlla:

Mooi! Dan waren we precies op tijd.

Rafaella:

Zullen wij alvast een kijkje nemen in de stal? Ik kan niet wachten!

Gabriëlla:

Geen tijd! We moeten door naar de herders, weet je nog?

Rafaella:

Herders? O ja! De herders. Bijna vergeten …

Gabriëlla en Rafaella lopen met de drone en de ster af richting Bethlehem.

Scène 3:

Een geheime opdracht

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

Er is een kindje geboren

Vanuit de herberg komt Judith op met een kan met water.
Judith:

(Roept in fluistertoon) Jozef? Maria?

Vanuit de stal loopt Jozef op.
Judith:

Ik dacht dat jullie wel wat te drinken zouden lusten.

Jozef:

Dankuwel. Wat water is zeer welkom. (Hij niest opeens) Hatsjie!!!

Judith:

Gaat het?

Jozef:

Tja, ik heb hooikoorts en die stal … onhygiënisch, slechte ventilatie …

Judith:

Sorry dat jullie vannacht in de stal moeten slapen. Ik begrijp ook niet …

Het geluid van een huilende baby klinkt (track 3).
Judith:

Heh?! Is jullie kindje al geboren?!

Jozef:

Ja. Het ging opeens heel snel.

Judith:

(Dolenthousiast) Gefeliciteerd! Is het een jongetje of een meisje?

Jozef:

Een jongetje.

Judith:

Aah … een kleine Jozef junior. Wat lief!!

Jozef:

Nee, nee. Hij heet geen Jozef. Hij heet Jezus.

Judith:

Jezus?

Jozef:

Ja. Er is een engel bij Maria geweest en die heeft verteld dat ze haar kindje
Jezus moest noemen. Die naam betekent redder. We bevatten het zelf ook
nog niet allemaal. Het is zo wonderlijk.

Judith:

Een engel? Bij Maria? Wat heeft die engel dan nog meer gezegd?

Koor loopt op. Maria loopt op met haar in doeken gewikkelde kindje. De muziek start.

♪ ♫ Lied:

Het lied van de belofte (track 4)

Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript

16

Scène 5:

De herders en de engelen

Herders Aron en Bram komen op vanuit Bethlehem. Beiden dragen hun schaap.
Aron:

Weer een nacht in het veld. We worden te oud voor dit soort dingen.

Bram:

Te oud? Jij misschien. Ik ben nog jong.

Aron:

Haha! Onzin! Jij bent net zo oud als ik. Maar je hebt een punt. Ik ben grijs en
kalend en jouw haar is net zo donker als twintig jaar geleden.

Bram:

Dat komt doordat ik het van nature zo VERF.

Bram en Aron:

(Lachend) Haha!

Bram:

Ik snap niet waarom jij niet wat meer haar op je hoofd laat groeien. Je hebt
er plek genoeg voor.

Bram en Aron:

(Lachend) Haha!

Bram:

Trouwens, sinds wanneer laat jij je baard staan?

Aron:

Trouwens, sinds wanneer laat jij je BUIK staan?

Bram en Aron:

(Lachend) Haha!

Aron:

Jouw vrouw is trouwens ook nog steeds niet grijs.

Bram:

Verf, Aron. Vrouwen gebruiken tegenwoordig allemaal verf.

Aron:

Klopt. En niet alleen in hun haar. Mijn vrouw heeft vaak meer verf op haar
SNUIT dan jij op je VOORDEUR.

Bram en Aron:

(Lachend) Haha!

Aron en Bram gaan met de ruggen tegen elkaar staan en zakken naar beneden om te zitten.
Aron:

Belachelijk plan van die Romeinen, trouwens.

Bram:

Dat ze iedereen willen gaan tellen, bedoel je?

Aron:

Ja. Ze hadden het beter aan een paar schaapherders kunnen vragen. Als
wij een grote groep zien, weten we in één oogopslag hoeveel het er zijn. Dat
werkt met schapen zo en dat werkt met mensen zo.

Aron en Bram staan op en overzien het aantal mensen in de zaal.
Aron:

Precies honderdachtentwintig mensen. Easy.

Bram:

Je hebt gelijk. Exact honderdachtentwintig mensen. Easy.

Aron:

Stel je voor dat je als schaapherder al je schapen een voor een zou moeten
tellen. Dat is echt niet te doen, man.
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Aron en Bram gaan opnieuw met de ruggen tegen elkaar staan. Bram wijst naar zijn schaap.
Bram:

Eén …

Aron:

(Wijst naar Mekkie) Twee …

Beide herders gapen overdreven luidruchtig.
Bram en Aron:

Schaapjes tellen. Echt niet te doen!

Bram en Aron zakken naar beneden. Ze vallen in slaap. Rafaella komt vanuit Bethlehem op
met een draagbare speaker en een microfoon. Vanaf de hoofdweg komt Gabriëlla op.
Gabriëlla:

Wat ben jij aan het doen?

Rafaella:

De laatste voorbereidingen treffen. We gaan die herders helemaal
wegblazen.

Gabriëlla:

Maar daar hebben wij toch geen geluidstechniek voor nodig?

Rafaella:

Maar … jij bent toch een fan van technische hulpmiddelen?

Gabriëlla:

Niet bij het zingen. En een beetje engel zingt UNPLUGGED!

Rafaella:

Doe niet zo ouderwets. Hier. Probeer het nu maar.

Het koor loopt op. Gabriëlla en Rafaella staan voor het koor. De muziek start (track 5).
De herders schrikken wakker. Ze gaan op hun knieën zitten en kijken naar de twee engelen.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Het lied van de engelen
Gloria! (6x)
Dit is het teken
Dat wij jullie geven:
Een kind is geboren
Vannacht in een stal
Het ligt in een kribbe
In doeken gewikkeld
Stop niet met zoeken
Tot je ’t vinden zal!
Gloria! (6x)
Het is een wonder
Uniek en bijzonder
Dit kind in de kribbe
Dit prille begin
Brengt hoop en brengt vrede
In dorpen en steden					
Vertel alle mensen
Van dit koningskind!
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Gloria! (6x)
Feest in de hemel
Dit kindje brengt hoop!
Vrede op aarde
Voor wie het gelooft!
Feest in de hemel
Dit kindje brengt hoop!
Vrede op aarde
Voor wie het gelooft!
Het koor neuriet de melodie van het gloria terwijl de engelen beginnen te vertellen.
Rafaella:

(Enthousiast) Wees niet bang, we brengen jullie goed nieuws! Goed nieuws
voor alle mensen!

Gabriëlla:

(Enthousiast) Vannacht is in Bethlehem een redder geboren. Een redder
door God gezonden!

Koor:

Gloria! (6x)

Gabriëlla en Rafaella en het koor af. Herders Aron en Bram staan op en kijken elkaar aan.
Aron:

Ongelooflijk!

Bram:

Een koningskind? Geboren in een stal?

Bram en Aron:

(Enthousiast) We moeten direct gaan zoeken!

Bram en Aron rennen het podium af in de richting van Bethlehem.

Scène 6:

Een koningszoon

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 7:

Goud, wierook en mirre

Gabriëlla en Rafaella lopen op vanuit de richting van Bethlehem met de drone en de ster.
Rafaella:

Wat nu, Gabriëlla?

Gabriëlla:

We moeten de ster boven de stal plaatsen zodat de wijzen het kindje kunnen
vinden.

Gabriëlla zet de drone op de grond en laat daarna de drone boven de stal de lucht in gaan.
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Gabriëlla:

En nu wachten tot ze komen.

Levi heeft de ster van Bethlehem zien opstijgen. Hij kijkt vol ontzetting omhoog.
Levi:

Wat zullen we nou krijgen?

Noa en Susanna komen vanaf de hoofdweg op rennen.
Noa en Susanna:

(Roepend) Vader! Vader! Er komen rijke mannen aan!

Levi:

(Hoopvol) Echt waar?

Susanna:

Misschien willen ze wel heel veel betalen voor een overnachting!

Levi:

(Enthousiast) ECHT WAAR??? O, nee … Dat is weer een grapje.

Noa en Susanna:

Nee, eerlijk waar niet!

Rafaella:

Zeg, weet jij eigenlijk hoe de wijzen eruitzien?

Gabriëlla:

Nee. Maar als ze de ster zien, maken ze een gebaar. Aan dat gebaar kunnen
we ze herkennen.

Er klinkt een oosters deuntje (track 6). Vanaf de hoofdweg komen Balthasar en Melchior
op. Caspar komt erachteraan. De drie wijzen turen naar de hemel, maar zien de ster nog niet.
Rafaella:

Zijn dat de WIJZEN?

Gabriëlla:

Wacht op het gebaar.

Dan zien Balthasar en Melchior de ster, stoten elkaar aan en wijzen tegelijk naar de ster.
Gabriëlla:

Ja, dat zijn de WIJZEN.

Balthasar en Melchior blijven naar de ster van Bethlehem wijzen. Caspar begint echter naar
de drie sterren boven de herberg te wijzen.
Rafaella:

Waarom wijst die ene de verkeerde kant op?

Gabriëlla:

Die is EIGENWIJS.

Balthasar en Melchior kijken verbaasd naar Caspar en schudden hun hoofd. Caspar wijst
vervolgens ook snel naar de ster van Bethlehem. Levi stapt enthousiast op de wijzen af.
Levi:

(Overdreven vrolijk) Heren! Zo te zien zijn jullie personen van belang!

Melchior:

Van belang? Hoezo?

Levi:

Nou, dat zou mooi zijn, want dat zijn jullie vast heel RIJK! Haha!

Balthasar:

Rijk? Hoezo wilt u dat weten?

Levi:

Ehm … rijk. Nou ja … van belang. Belangrijk. Dat bedoel ik. Als dat zo is dan
heb ik misschien nog wel een slaapplek voor u in mijn herberg.
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Caspar:

Dat is niet nodig. We geven de voorkeur aan die stal.

Levi:

(Onthutst) De STAL?!!

Caspar:

Jazeker. Die stal heeft namelijk een heel bijzondere ster!

Levi:

Nou en? Mijn herberg heeft er DRIE!

Melchior:

U begrijpt het niet, beste man. We komen het koningskind bezoeken.

Levi:

Koningskind? Beginnen jullie nu ook al met die onzin?

Melchior:

We komen het koningskind eer bewijzen.

Balthasar:

We hebben wierook, mirre en goud voor hem meegenomen.

Levi:

Goud? Zei u GOUD?!

Caspar, Melchior en Balthasar lopen de stal binnen. Noa en Susanna volgen de wijzen de
stal in. Levi blijft staan en roept Caspar, Melchior en Balthasar na.
Levi:

Echt goud? Hoeveel precies? (Tegen zichzelf) Ik ga toch maar eens in de
stal kijken …

Levi loopt wat aarzelend de stal binnen. Gabriëlla laat de drone zakken.
Rafaella:

De wijzen hebben het kindje gevonden!

Gabriëlla:

Missie volbracht!

Gabriëlla en Rafaella doen een high five. Gabriëlla loopt af met de drone en de ster.
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Scène 8:

De moeite waard

Jozef en Maria komen samen op vanuit de stal. Maria draagt het baby’tje Jezus op haar arm.
Ze gaan vooraan op het podium staan. Judith, Noa, Susanna, Levi, de herders en de wijzen
komen op en gaan in een halve kring om hen heen staan. Ze kijken verwonderd naar het
kindje in Maria’s armen. Gabriëlla loopt weer op.
Rafaella:

Kijk eens. Iedereen verWONDERt zich over dit koningskind!

Gabriëlla:

WONDER boven WONDER is alles precies verlopen zoals was voorzien.

Rafaella:

Ja. WONDERlijk hoe zulke dingen kunnen lopen, hè?

Gabriëlla:

Geen WONDER dat iedereen zo ademloos naar het kind blijft kijken.

Rafaella & Gabriëlla: Dit kind is één groot WONDER!
Levi kijkt gebiologeerd naar het kindje. Susanna en Noa stoten Levi aan.
Susanna:

En? Vind je het nog steeds vervelend dat die rijke mannen niet in onze
herberg wilden slapen? We lopen zo een hele hoop geld mis.

Levi:

O, ja. Dat is zo. Maar dat vind ik nu niet meer zo belangrijk.

Noa:

Wat is er dan veranderd?

Levi:

Ik heb nu dit kindje gezien. DAT is er veranderd. Weet je, geld is ook maar
geld. Maar dit kindje … dat is pas echt DE MOEITE WAARD!

Koor loopt op.

♪ ♫ Lied:

Het lied van het koningskind (track 7)

Koor:

Dit kindje van kerst
Maakt deel uit van een plan		
Ja, een redder is geboren
Een kind van groot belang
Een kind van groot belang
						
Maria:
Dit ventje in mijn armen
Nog zo kwetsbaar en zo klein
Zal later als hij groot is
Voor altijd koning zijn
De drie wijzen en de herders doen een stap naar voren.
Koor:
Wijzen:
Herders:

Zijn komst is zo bijzonder
Dus wij knielen voor hem neer
Wij brengen hem geschenken
Wij geven hem de eer
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Koor:

Een kind van groot belang
Een kind van groot belang
Dit is het verhaal
Dat heel de wereld overgaat
Van hoop en licht en vrede
Dit is het kerstverhaal
Dat heel de wereld over gaat			
Het is een nieuw begin
Het is de moeite waard!
Dit is het verhaal
Dat heel de wereld over gaat
Van hoop en licht en vrede
Dit is het kerstverhaal
Dat heel de wereld over gaat			
Het is een nieuw begin
Het is de moeite waard!
Feest in de hemel
Dit kindje brengt hoop!
Vrede op aarde
Voor wie het gelooft!
Feest in de hemel
Dit kindje brengt hoop!
Vrede op aarde
Voor wie het gelooft!
Dit is het verhaal
Dat heel de wereld over gaat
Van hoop en licht en vrede
Dit is het kerstverhaal
Dat heel de wereld over gaat
Het is een nieuw begin
Het is de moeite waard!
Het is een nieuw begin
Het is de moeite waard!

Lichten uit.
-einde-
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De herberg van Levi zit bijna vol. Hij is vast van plan om de laatste plaatsen voor heel
veel geld te verhuren. Als Jozef en de zwangere Maria zich bij hem melden, wijst hij het
arme stel daarom door naar de stal. Dit tot grote ergernis van zijn vrouw Judith en zijn
dochters Noa en Susanna.
Ondertussen zien ver weg in het Oosten drie wijze mannen een bijzondere nieuwe ster
aan de hemel staan. Blij en vol verwachting gaan ze op reis. In Bethlehem probeertsoldaat
Lucius in opdracht van de Romeinse keizer een volkstelling te organiseren en voert de
onhandige Jonas een geheime opdracht uit voor de gemene koning Hero.
Die nacht wordt in de stal het kindje van Jozef en Maria geboren. Zijn komst maakt
heel wat los in Bethlehem! De herders in het veld hebben een bijzondere ontmoeting met
een engelenkoor. Enthousiast gaan ze op zoek naar het koningskind en komen uit bij de
stal van herbergier Levi.
Dan arriveren ook de wijzen uit het Oosten met dure geschenken. Herbergier Levi
rekent zich rijk en biedt hun slaapplekken aan in zijn herberg. Tot zijn verbazing geven de
wijzen hun voorkeur aan de stal. Verbaasd volgt Levi ze de stal in. Zal ook hij de waarde
van het geboren koningskind gaan inzien?
De moeite waard! 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.

