Jozef is verliefd
Kerstmusical



Ap Verwaijen

1

JOZEF IS VERLIEFD
(tekst en bladmuziek)
Kerstmusical
Lijst van personen
Jozef
Maria
Gabriël
Herder(tje)s
Engelen (-tjes)
Meisjes uit Bethlehem
Introductiekoor
(Alle engelen, herders en meisjes)
Bim bam bim bam
|
bim bam bim bam
|2x
Klokken in Efrata
beieren luid,
klokken van Kerstmis
roepen het uit:

|
|
|2x
|

Kom hier tezamen,
kom in het licht,
hier is het wonder
voor u verricht.

|
|
|2x
|

Bimbam etc.
Klokken in Efrata etc.
Kom hier tezamen etc.

|
| 2 x tegelijk
|

Jezus, U daalde neer.
Jezus, Welkom als Heer.

|
|2x

Bim bam bim bam
Bim bam bim bam

|
|2x

Engelenkoren
jubelen luid:
Hij is geboren.
Speel op de fluit.

|
|
|2x
|

Kinderen zingen,
ja, overal,
Hij is geboren,
hier in een stal.

|
|
|2x
|
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Bimbam etc.
Klokken in Efrata etc.
Kom hier tezamen etc.

|
| 2 x tegelijk
|

Jezus, U daalde neer,
Jezus, welkom als Heer.

|
|2x

Bim bam bim bam
Bim bam bim bam

|
|2x

Eerste scène.
(Buiten in de regen)
Jozef:
Hé, hallo.
Maria:
Dag.
Jozef:
Wat regent ‘t, hè?
Maria:
Nou, zeg dat wel.
Jozef:
Ik ken jou wel. Ben jij niet Maria?
Maria:
Dat klopt.
Jozef:
Op Sjabbath zie ik je vaak zitten in de synagoge. Jammer dat we zo ver van elkaar
af moeten zitten. Heet je moeder niet Anna?
Maria:
Dat klopt.
Jozef:
Ik wou altijd al met je praten.
Maria:
Dat is eigenlijk niet zo netjes, zo maar op straat. Eigenlijk hoort er iemand bij te
zijn.
Jozef:
Niemand ziet ons hier.
Maria:
Wat tril je toch.
Jozef:
Ik?
Maria:
Ja, je beeft helemaal.
Jozef:
Ik kan er niets aan doen. Ik had al zo lang met je willen praten. Maar dat hoort
niet zo. Je bent nog zo jong. Hoe oud ben je?
Maria:
Zestien. En jij?
Jozef:
Ik ben al achttien.
Maria:
Wat doe je voor je vak?
Jozef:
Ik ben timmerman.
Maria:
Dat wist ik al. Ik ken jou ook ook wel.
Jozef:
Ken je mij?
Maria:
We hebben als kinderen met elkaar gespeeld. Jij bent Jozef. Toch?
Jozef:
Weet je het nog?
Maria:
Ik zie jou ook altijd zitten in de synagoge. Ik mag wel niet naar je kijken, maar ik
doe het stiekem toch. Van onder mijn sluier, zodat niemand het ziet.
Jozef:
Dat heb ik nooit geweten.
Maria:
Ik zag wel dat jij naar mij keek.
Jozef:
Ik vond je aardig.
Maria:
Hoe weet je dat nou? Je hebt nog nooit met me gesproken.
Jozef:
Ik wist dat je aardig zou zijn. Je bent knap.
Maria:
Misschien bedoel je dát met ‘aardig’.
Jozef:
Zouden we elkaar wat vaker kunnen ontmoeten?
Maria:
Als onze ouders het goed vinden.
Jozef:
Als die het maar niet verbieden. Maar zou je het leuk vinden?
Maria:
Ik wel.
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Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:
Maria:
Jozef:

Misschien vinden ze het niet goed. Ik ben maar een timmerman, net als mijn
vader. Maar ik heb wel goede vooruitzichten. Ik werk, ik verdien goed, en later
wordt de zaak van mij.
Nou dan.
Laten we het aan onze ouders vragen.
Ja, laten we dat doen.
Maar wat, als ze het niet goed vinden?
Dan gaat het niet door.
Dan kunnen we elkaar toch briefjes schrijven? En elkaar in het geheim
ontmoeten. Op het land of zo.
Daar moet ik nog eens over nadenken. Ik wil niet ongehoorzaam zijn.
Ik ook niet. Maar toch...
Weet je, ik denk, als het moet gebeuren, dan gebeurt het toch. Ik heb best
vertrouwen dat het goed komt. Maar nu moet ik gaan.
Ach, blijf nog even.
Nee, ik moet echt weg.
Schrijf je me een briefje?
Dat zal ik doen. Dág!
Dág.

Tweede scène
Jozef:

Wat een stuk, hè! Ik denk dat ik verliefd ben. En ze vond mij ook wel aardig,
geloof ik. Ja, ze wist wie ik was. En ze had stiekem in de synagoge naar me
zitten kijken. Dat betekent dat ze iets in me ziet. Ze is nog wel jong, 16 jaar.
Maar ja, dat is hier niet zo vreemd. Wat is ze knap, hè. Alleen kon ik het
niet zo goed zien. Wat jammer dat die meiden hier allemaal een sluier
dragen.
Ik weet niet goed hoe ik me voel. Poeh! Wat heb ik het warm gekregen!

Kinderlied
(Steeds eerst meisjes uit Bethlehem, daarna engeltjes en herdertjes (….))
Jozef is verliefd (Jozef is verliefd),
Jozef is verward (Jozef is verward).
Sinds hij haar gesproken heeft (Sinds hij haar gesproken heeft),
heeft hij het aan zijn hart (heeft hij het aan zijn hart).
(2x)
Jozef en Maria (Jozef en Maria),
paartje in de dop (paartje in de dop).
Zij wordt nu zijn spijkertje (Zij wordt nu zijn spijkertje),
en hij wordt de kop (en hij wordt de kop).
(2x)
(Referein: allemaal)
Wat een leuk stel,
wat een leuk paar,
dat zie je eens in de
tweeduizend jaar.
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En Maria juicht (En Maria juicht),
zij heeft Jozef lief (zij heeft Jozef lief).
Hij heeft haar hart gestolen (Hij heeft haar hart gestolen),
als een jonge dief (als een jonge dief).
(2x)
Zij wordt straks zijn vrouw (Zij wordt straks zijn vrouw),
in een witte sluier (in een witte sluier).
Jezus is er ook al bij (Jezus is er ook al bij),
kindje in de luier (kindje in de luier).
(2x)
Wat een leuk stel,
Wat een leuk paar,
Dat zie je eens in de
tweeduizend jaar.

|
|
|2x
|

Derde scène
(Binnen in Maria’s huis)
Maria:
Dag meneer, wie bent u?
Gabriël:
Mijn naam is Gabriël
Maria:
Wat doet u hier in huis? Hoe bent u binnengekomen?
Gabriël:
Wees niet bang.
Maria:
Ik ben niet bang.
Gabriël:
Ik groet je. Ik kom je feliciteren.
Maria:
Waarmee?
Gabriël:
Omdat God met je is.
Maria:
Dat is waar. Maar hoe weet u dat?
Gabriël:
Ik heb een boodschap voor je.
Maria:
Van wie?
Gabriël:
Van God zelf.
Maria:
Toe maar! Ik schrik ervan!
Gabriël:
Je hoeft niet te schrikken. Want het is een bijzondere boodschap.
Maria:
Dat moet wel.
Gabriël:
Over een tijdje zul je een kind krijgen.
Maria:
Een kind?
Gabriël:
Ja, een kind. Een jongen. En ik heb een naam voor dat kind. Je moet het
Jezus noemen.
Maria:
Jezus? Waarom? Wat betekent dat?
Gabriël:
Jezus betekent redder. Hij zal de Zoon van God genoemd worden en Hij zal
Koning zijn. Voor eeuwig zal Hij koning zijn.
Maria:
Ik een zoon die Koning zal zijn? Ik ben nog zo jong. Ik kom uit een heel
eenvoudig gezin. Hoe kan ik dan een koningszoon krijgen? Bovendien heb
ik geen man. Ik heb alleen Jozef, dat is mijn verloofde. Maar ik ben nog niet
eens getrouwd.
Gabriël:
Het zal ook geen kind van Jozef zijn. Maar de Heilige Geest zal je overschaduwen. Het zal een kind van God zijn.
Maria:
Poeh!
Gabriël:
Geloof je niet in wonderen? Dan moet je eens naar je tante Elisabeth gaan.
Die verwacht ook een zoon.
5

Maria:
Gabriël:
Maria:
Gabriël:
Maria:
Gabriël:

Tante Elisabeth in verwachting? Kom nou! Die is al zo oud!
Toch is het waar. Ga maar naar haar toe. Ze was onvruchtbaar, maar ze is al
in de zesde maand. God kan alles! Als Hij iets wil, gebeurt het!
Wat geweldig! Wat fantastisch! Wat is God goed!
Ja hè.
Nou, zeg maar tegen God dat ik het goed vind. Als Hij het zo wil, vind ik
het best. Heerlijk!
Ik wist het wel. Als God iemand uitkiest, komt het voor mekaar. Ik wens je
veel sterkte toe. Shalom, mijn lieve kind!

Lied van Maria.
Mijn ziel maakt groot de Heer,
Mijn geest heeft zich verblijd,
Want God heeft naar mij omgezien,
naar mij, zó maar een meid.
Ik denk: al mijn vriendinnen
verheugen zich met mij.
God heeft mij uitgekozen,
dat maakt mij toch zó blij.
Ja, heilig is zijn naam,
de naam van onze Heer,
de God die naar ons omziet,
ik geef Hem alle eer.
God kijkt niet of je knap bent,
op school een hele kei.
Hij heeft zo zonder voorkeur
iets moois gedaan in mij.
Zo wil Hij alle mensen
vervullen in zijn trouw.
Wat Hij in mij verwekt heeft,
dat kan Hij ook in jou!
Ja, heilig is zijn naam,
de naam van onze Heer,
de God die naar ons omziet,
ik geef Hem alle eer.
Maria:

|
|
|2x
|

Goh, zeg, wat een ontmoeting! Niet te geloven! Ik ga eens gauw naar tante
Elisabeth toe. Dat goeie ouwe mens kan best wat hulp gebruiken. Op haar
leeftijd!

Vierde scène
(Buiten op een bank)
Gabriël:
Wat zit jij er somber bij.
Jozef:
‘t Is ook allemaal niet best.
Gabriël:
Kan ik misschien helpen?
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Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:

Gabriël:
Jozef:
Gabriël:

Ik zou niet weten hoe. Hebt u wel eens meegemaakt dat heel je wereld aan
scherven viel?
Is het zo erg?
Ik vertel het maar niet. ‘t Is vreselijk. Nogal pijnlijk. Ik weet niet meer wat
ik moet doen. Maar u kunt me toch niet helpen. Hier moet ik alleen doorheen gaan.
Jij bent Jozef, de timmerman?
Ja.
Uit het geslacht van David?
Ja. Wat zou dat?
Vertel nou eens precies wat er gebeurd is.
Er waren eens een jongen en een meisje. Hij was een eenvoudige timmerman
in een klein dorp. Zij was een jong meisje. Als jonge kinderen hadden ze met
elkaar gespeeld. Maar ze waren elkaar uit het oog verloren.
Elke shabbath ging hij naar de synagoge, met kloppend hart. Want hij wist dat hij
haar dan weer zou zien, Maria. Als er werd gezongen en uit de thora werd
voorgelezen, zat hij ongemerkt naar haar te kijken. Hij kon zijn ogen niet van haar
afhouden. Het leek alsof ze zich niet van zijn aanwezigheid bewust was. Daar zat
ze tussen de vrouwen, zedig, met haar sluier. Maar op een of andere manier zat ze
altijd zó dat hij haar wel moest zien. ‘s Nachts droomde hij van haar. Dat hij
nader met haar kennis zou maken, dat hij mocht vertellen wat hij voelde, en dat
was zóveel, zóveel....!
Toen op een dag ontmoetten ze elkaar in het geheim. Het was in de regen. En ze
werden verliefd.
En wat toen?
Nee, laat maar. Ik moet weer eens gaan.
Ik denk dat je het beter kunt vertellen.

Lied van Jozef
Ik ben een goede timmerman,
sta goed bekend in Nazareth,
‘Die Jozef is een goeie vent’.
Ik heb een fijne zaak.
Ik ben een goede timmerman,
die wel eens op zijn vingers slaat
en soms een steekje vallen laat,
gelukkig niet te vaak.
Ik ben Jozef de timmerman,
ik kwam een meisje tegen
Maria, in de regen,
ik stond in brand, heel snel.
Ik zei: ik ben een timmerman,
jij maakt mij warm van binnen,
zou hier iets moois beginnen?
Zo werden wij een stel.
Maar ‘t is voorbij,
waar is nu de belofte
waar ik zo in geloofde,
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‘t is voorbij.
Het is voorbij,
de toekomst is onzeker,
de hemel blijft gesloten
voor mij.
Dus nu is deze timmerman
verschrikkelijk teleurgesteld,
waarom heeft zij dit niet verteld,
ik dacht: zij wordt mijn bruid.
Maria en haar timmerman,
ik denk dat dat geen toekomst heeft,
omdat ze met een ander leeft,
dus is ‘t met ons uit.
Het is voorbij,
waar is nu de belofte
waar ik zo in geloofde,
‘t is voorbij.
Het is voorbij,
de toekomst is onzeker,
de hemel blijft gesloten
voor mij.
Ik ben ook maar een timmerman,
die wel eens in zijn vinger zaagt,
die nu verdrietig is en klaagt,
ik ben niet meer in tel.
Ik ben een domme timmerman,
die ander is een slimmere,
dus ga ik maar weer timmeren,
Maria, schat, vaarwel.
Het is voorbij,
waar is nu de belofte
waar ik zo in geloofde,
‘t is voorbij.
Het is voorbij,
de toekomst is onzeker,
de hemel blijft gesloten
voor mij.
(bis)
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:

Dus ze heeft een ander ontmoet?
Ik denk van wel.
Hoezo?
Begrijp je dat dan niet? Ze verwacht een baby.
Nou en?
Nou én?
Dat is geen ramp.
Geen ramp?
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Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
(Verdwijnt)
Jozef:

Nee.
Wat bedoelt u? Ze heeft toch een ander ontmoet.
Ze heeft inderdaad een ander ontmoet. Weet je wie ze ontmoet heeft?
Ik heb geen idee.
Ze heeft God ontmoet.
Ja, kom nou een keer.
Ze heeft God ontmoet. Ben je jaloers op God?
Ik jaloers op God? Nee. Maar dat kind is dan ook niet van God.
O nee? Je kent de schriften niet.
Die ken ik best.
Wat staat er in Jesaja 7 vers 14.
Ja, weet ik veel.
Ik dacht dat jij de schriften kende. Daar staat: ‘Zie, de maagd zal zwanger
worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen
betekent: God met ons.’
Nou, wat zou dat?
Nou, ‘de maagd zal zwanger worden.’
Wie is die maagd?
Wie denk je?
Maria?
Natuurlijk.
Nou, zó natuurlijk is dat niet. En moet ik dat geloven?
Zij heeft het ook geloofd. En daardoor kon het gebeuren. Wil jij het ook
geloven?
Wie bent u eigenlijk?
Mijn naam is wonderbaar. Ik moet nu gaan.
Wie bent u dan?
Ik moet echt weg.
Vertel me, hoe is uw naam?
Mijn naam is Gabriël. Vaarwel. Shalom.
Blijf, blijf!
Dit gelóóf je toch niet. Maar ik voel dat ‘t waar is. Ik wéét dat ‘t waar is. Ik wist
dat Maria mij nooit ontrouw zou zijn! Ze is nog steeds de mijne. En van
God
natuurlijk. Nou ja, ik toch ook?

Vijfde scène
(In het veld, voor een hut)
(Koor van herders)
Herdertjes die dansen,
herdertjes zo blij,
wij met onze schapen
dansen in de wei.
Jezus is geboren,
heel de aard wordt vrij,
Jezus is het antwoord,
ja, voor jou en mij.
(Solo herder)
We lagen in de velden,
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in slaap, in pais en vree,
één schaap begon te blaten,
toen werden ‘t er twee.
En toen de hele kudde,
het werd een schapenkoor,
we moesten erom lachen,
het was wel koddig hoor.
Ineens was daar een engel:
‘Ga snel daar naar die stal,
daar ligt een kind dat eenmaal
de volken troosten zal.’
(Koor van herders)
Herdertjes die dansen,
herdertjes zo blij,
wij met onze schapen
dansen in de wei.
Jezus is geboren,
heel de aard wordt vrij,
Jezus is het antwoord,
ja, voor jou en mij.
(Koor van engelen)
Engeltjes die zingen,
engeltjes zo blij,
slaan met onze vleugels,
dansen in een rij.
Jezus is geboren,
heel de aard wordt vrij,
Jezus is het antwoord,
ja, voor jou en mij.
(Solo engel)
Wij zaten op de wolken
toen kregen we bevel
naar Bethlehem te vliegen
dus gingen we heel snel.
We zagen daar twee ouders,
in een schamel kot,
we zagen ook een kindje,
dat was de Zoon van God.
Wie wil er met ons meedoen,
nu ‘t grote feest begint,
de vleugeltjes gaan trillen
van blijdschap om dit kind.

10

(Koor van engelen)
Engeltjes die zingen,
engeltjes zo blij,
slaan met onze vleugels,
dansen in een rij.
Jezus is geboren,
heel de aard wordt vrij,
Jezus is het antwoord, |
ja, voor jou en mij.

|2x

Herder 1:
Hier moet het zijn. Zal ik eens kloppen?
Herder 2:
Als ze ons zien staan, schrikken ze zich dood. We zijn met zóveel.
Engel 1:
Laten we het zachtjes doen.
Engel 2:
We hebben geen cadeau.
Herder 1:
Wij zijn zelf het cadeau. (Klopt aan de hut.)
(Jozef komt naar buiten)
Jozef:
Wie zijn jullie allemaal?
(Solo herder)
Meneer, neem mij niet kwalijk,
U kent me zeker niet,
ik ben gewoon een herder,
geen rover of bandiet.
Meneer, mag ik naar binnen,
wij willen Jezus zien.
Is Jezus hier geboren?
Weet u dat soms misschien?
Jozef:
Ja, Jezus is hier geboren. Willen jullie naar binnen?
Engel 1:
Misschien niet allemaal tegelijk, maar een voor een.
Jozef:
‘t Is niet groot binnen. Maar kom allemaal maar binnen. ‘t Is feest.
(Maria verschijnt met het kind in de opening van de hut.)
Iedereen:
Hoera! (etc.)
Engel:
Ssssssst!
Koor van engelen en herders
Herdertjes/Engeltjes die dansen/zingen etc.
(Ze gaan allemaal naar binnen.)
Zesde scène
(Voor de hut. Gabriël klopt aan de hut.)
Jozef:
Wie is daar? Wie bent u?
Gabriël:
Wees niet bang. Ik ben het.
Jozef:
O, ik zie het al. Gabriël.
Gabriël:
Ik heb een boodschap voor je.
Jozef:
Een boodschap?
Gabriël:
Je moet vertrekken.
Jozef:
Vertrekken? We zijn net hier.
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Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:

Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:
Jozef:
Gabriël:

Je moet vluchten. Er is gevaar.
Gabriël, mijn vrouw is pas bevallen. We kunnen hier niet weg.
Je kunt beter maar doen wat ik zeg.
Luister. Hier is Jezus geboren. Dat is de Zoon van God. Die moet in alle rust
verzorgd worden.
Natuurlijk. Maar er is gevaar.
Gevaar? Als God met je is, ben je veilig.
Zeker. Maar ik moet je toch waarschuwen. Het gaat om koning Herodes.
Die heeft gehoord dat hier een kind geboren is. Hij is bang dat dit kind hem van
de troon zal stoten. Daarom wil hij dit kind doden. Hij wil alle kinderen in de
omtrek doden.
Maar God kan ons toch beschermen?
Dat zal Hij zeker doen. Maar we moeten ook wijs zijn. Als wij doen wat wij
kunnen doet God de rest.
Waar moeten we dan naar toe?
Naar Egypte.
Naar Egypte! Kan het niet verder?
In Egypte ben je veilig.
En hoe kom ik in Egypte?
Je hebt toch een ezel? Ga op weg, en God zal met je zijn.
Oooooooh! Niet te geloven. We hebben eerst een reis gemaakt van Nazareth
naar Bethlehem. Maria is net bevallen, en dan weer naar Egypte. Hoe kan God
dat nou toelaten? Ik begrijp er niets van.
Dacht je dat God alle problemen voor je wegneemt? Hij wil dat je zelf sterk
wordt. Je hebt zijn kracht gekregen om moeilijkheden te overwinnen. Dus ga,
wees sterk en moedig.

Lied van Gabriël
Als Jezus in je leven komt,
dan wordt het niet een sprookje,
geen rozengeur en maneschijn
met peperkoek en marsepijn.
Er is een groot verschil alleen
je hoeft er niet alleen doorheen,
Hij wil er voor je zijn (bis).
Als Jezus in je leven komt,
heb je het vaak nóg moeilijk,
dan is er soms een regendag
met prikkeldraad en tegenslag.
Maar weet, als dat wat langer duurt
dat Hij beslist een engel stuurt
die regelt ‘t op slag (bis).
Als Jezus in je leven komt,
dan zit ‘t soms nóg tegen.
Dan ben je niet in Disneyland,
de Efteling of Wonderland.
Dan heb je soms een groot verdriet,
maar weet dat Hij ‘t altijd ziet,
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Hij pakt je bij je hand (bis).
Als Jezus in je leven komt,
dan voel je: ‘t is anders.
Al zijn de golven nóg zo hoog,
Hij is erbij, je boot blijft droog.
Je leeft met Hem in veiligheid,
zo ga je naar de eeuwigheid,
Hij voert je naar omhoog (3x).
(Gabriël vertrekt)
Jozef:
Maria!
Maria:
Wat is er?
Jozef:
Maak je klaar voor vertrek. We gaan naar Egypte.
Zevende scène
(Jozef, Maria en het kind zitten bij elkaar tussen palmen, pyramiden etc.)
Jozef:
Hoe lang wonen we hier al, Maria?
Maria:
Ja, een hele tijd, Jozef.
Jozef:
Ik verlang terug naar Nazareth.
Maria:
Hebben we het niet goed hier?
Jozef:
Ja, dat wel. We zijn hier veilig. En er is overvloed. We hebben genoeg van
alles.
Maria:
Als God met je is, dan kom je nooit tekort.
Jozef:
Ik heb wel moeten leren op Hem te vertrouwen.
Maria:
Je bent gegroeid, Jozef. Ik heb gezien hoe je je plaats in ons gezin hebt
ingenomen. Ik voel me veilig bij jou. Ik ben trots op je.
Jozef:
Misschien moesten we daarom wel naar Egypte. Opdat we zouden leren op
God te vertrouwen.
Gabriël:
Gegroet, Jozef en Maria. In de naam van onze God.
Maria:
Gegroet. Ik zie het al. Gabriël.
Gabriël:
Ik ben het weer. Ik heb weer een boodschap voor jullie.
Jozef:
Gaat u zitten.
Maria:
Wees welkom.
Gabriël:
Jullie zijn gevlucht uit Bethlehem. Jullie hebben goed geluisterd naar alle
berichten en waarschuwingen van God. Dit is weer een bericht. Koning Herodes
is dood. Er is een nieuwe koning over Judea. Het gevaar is geweken. Jullie kunnen
terugkeren.
Maria:
Hoor je ‘t Jozef? Je wou toch zo graag terug? God verhoort je gebed.
Jozef:
Wat heerlijk. We gaan naar huis. Wie is de nieuwe koning?
Gabriël:
Archelaüs. De zoon van Herodes.
Jozef:
Dan zullen we toch maar uit zijn buurt blijven. We gaan niet meer naar
Bethlehem in Judea. We gaan meteen naar Nazareth in Galilea.
Gabriël:
Je bent een verstandig man, Jozef. Ga in vrede.
Lied van Jozef en Maria
(Samen)
Je kunt heel ver van huis zijn,
verdwaald of op de vlucht,
wanhopig of verdrietig,
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er is een weg terug.
Wanneer je gaat met Jezus,
dan kom je er wel, heus.
Je moet ‘t even weten,
het hangt af van jouw keus.
De uitkomst is nabij
met Jezus aan je zij,
en hoor je naar zijn stem
ben je veilig bij Hem.
Hij laat je nooit alleen,
is altijd om je heen,
houdt over jou de wacht
in de nacht.
(Maria)
Ik voelde me mistroostig,
want ieder wees me na:
een meisje in verwachting
en er was geen papa.
Een ongehuwde moeder
is hier een groot schandaal.
Maar God heeft toen mijn naam
gezuiverd helemaal.
(Jozef)
Ik voelde me belabberd,
want eerst was ik verliefd,
toen bleek ze in verwachting,
ik voelde me gegriefd.
Ik wou stil van haar weggaan,
Maar God die greep toen in.
en Hij maakte met ons weer
een fonkelnieuw begin.
(Samen)
De uitkomst is nabij
met Jezus aan je zij,
en hoor je naar zijn stem,
ben je veilig bij Hem.
Hij laat je nooit alleen
is altijd om je heen,
houdt over jou de wacht
in de nacht.
(Maria)
Ik voelde me ellendig,
we woonden in een stal.
Daar moest ik gaan bevallen,
geen hulp, niets, niemendal.
Het was er toch zo donker,
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de hemel leek wel dicht.
Maar God die kwam omlaag
en spoedig was er licht.
(Jozef)
Toen moesten we weer vluchten,
want er was groot gevaar.
Dus wij weer met de ezel
op weg met elkaar.
Toen kwamen we terecht in
dit onbekende land.
Toch was er grote vrede,
en voelden we Gods hand.
(Samen)
De uitkomst is nabij
met Jezus aan je zij,
en hoor je naar zijn stem,
ben je veilig bij Hem.
Hij laat je nooit alleen,
is altijd om je heen,
houdt over jou de wacht
in de nacht.
(bis)
Slotlied Jozef en Maria en kinderen
(Steeds eerst Jozef en alle jongens, dan Maria en alle meisjes (….))
We gaan op weg, (We gaan op weg),
we gaan naar huis (we gaan naar huis).
Er is een plaats,
daar zijn wij thuis.
Ben jij Gods kind (Ben jij Gods kind),
Hem toegewijd (Hem toegewijd),
er is een plaats
voor jou bereid.
(Allen, tweestemmig)
Ben je weggekropen voor de vijand,
ben je door je angsten overmand,
‘t is weer veilig, trek maar uit Egypte,
keer terug naar het Beloofde Land.
Wie gaat er mee (Wie gaat er mee)
naar ‘t Koninkrijk (naar ‘t Koninkrijk),
dan word ook jij
de koning te rijk.
Je leeft met Hem (Je leeft met Hem)
in veiligheid (in veiligheid),
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Hij heeft je lief
in eeuwigheid. (FINE)
(Allen tweestemmig)
Ben je weggekropen voor de vijand,
ben je door je angsten overmand,
‘t is weer veilig, trek maar uit Egypte,
keer terug naar het Beloofde Land.
(Herhaal vanaf het begin tot FINE)
(Allen roepen door elkaar)
Gezegend Kerstfeest!!!
Gezegend Kerstfeest!!!
(Eventueel weer het introductiekoor met alle engelen en herders)
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