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WAT IS DAT VOOR EEN KIND?
Kerstmusical
Personen:
Kinderen en/of tieners
Achmed, een jonge Marokkaan
Benir, een jonge Marokkaan
2 klein Marokkaanse jongetjes, Ali en Ilkaij, (broertjes van Achmed)
Godert en
Adeline, een echtpaar
Receptionist(e) politiepost
Wachtcommandant politiepost
Sjoerd, blanke jongere
Loes, blank meisje
Coen, blanke jongere
Sien, huisvrouw
Sjaan, huisvrouw
Engel (man of vrouw)
Maria
Jozef
Jezus (baby of pop)
Een kelder. Langs de achtermuur horizontale en verticale rioolbuizen die zich vertakken. Losse elektriciteitsdraden en plastic pijpen. Een loshangend peertje dat schijnt. Een geblindeerd raam. Roestvlekken. Tegen de
achtermuur een bed met een doorzakkende spiraal en matras.
Op de voorgrond is de straat. Een tramhaltepaal. Een bank. Een tafel met stoel (theehuis)
Eventueel beamer gebruiken voor achtergrondprojectie (tijd- en plaatsaanduiding)
SCENE 1
De kinderen en/of tieners zingen een lied, staande of zittend op de rand van het podium of aan de zijkant, afhankelijk van de plaats van de muzikanten. De coupletten solo, de refreinen samen.
Lied
We hebben het gehoord
(Solo)
We hebben het gehoord
er is een kind geboren
Ze hebben het verteld
ja, thuis en in de klas
We hebben het gehoord
het is al lang geleden
maar als je ‘t gaat geloven
begint het voor jou pas
Want Jezus leeft nog steeds
Hij is nog steeds dezelfde
ja, gisteren, vandaag
en heel de eeuwigheid
En ga je naar Hem toe
dan gaat Hij je vernieuwen
dan trekt Hij bij jou binnen
en woont bij jou altijd
(Samen)
Kom je mee
naar Jezus toe
Hij nodigt je uit
Kom je mee
Hij wacht op jou
kijkt steeds naar je uit
Jezus zegt:
waar blijf je nou
kom je op mijn feest?
Kom maar mee
dat jij er bent
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verheugt Mij ’t allermeest
(Solo)
Heb jij het al gehoord
dat Jezus is geboren?
Hij is de zoon van God
Hij kwam naar deze aard
Heb jij het al gesnapt
waarom Hij is gekomen
Hij kwam voor jou, Hij kwam voor mij
want dat vond Hij ons waard
Heb jij het al gehoord
de mens was haast verloren
de wereld was zo donker
en alles liep verkeerd
Maar God stuurde zijn Zoon
en die heeft ons geholpen
de weg terug te vinden
dat heeft Hij ons geleerd.
(Samen)
Kom je mee
naar Jezus toe
Hij nodigt je uit
Kom je mee
Hij wacht op jou
kijkt steeds naar je uit
Jezus zegt:
waar blijf je nou
kom je op mijn feest?
Kom maar mee
dat jij er bent
verheugt Mij ’t allermeest
(Refr. 1 x herhalen + 1 x instr.)
SCENE 2
04:00 op scherm
Het is donker in de zaal; blindend, flitsend licht straalt uit. Je hoort alleen stemmen, je ziet niks
Engel stem Wakker worden, Achmed. Er is een koningskind geboren. De zoon van God. Hij heet Jezus. Hij
brengt vergeving en vrede op aarde. Ga hem zoeken, Achmed. Zoek en je zult hem vinden.
Achmed stem Heh! Hoe weet u wie ik ben? (licht gaat uit) Waar bent u? Bent u daar nog?
Waar moet ik zoeken?
Donker.
10:00 op scherm
Achmed leunt geschokt op een tafel met een kopje thee in een theehuis. Benir komt bij hem, raakt zijn schouder
aan.
Achmed
(Schrikt hevig.) Benir. Wat doe je?
Benir
Wat is er met jou gebeurd?
Achmed
Heb je hem ook gezien?
Benir
Wie? Wat bedoel je, man?
Achmed
De boodschapper. In een soort vlammend licht. Hij had het over een kind. Er is een kind geboren.
Benir
Een kind geboren? Is dat alles?
Achmed
Je begrijpt het niet.
Benir
Nee, misschien niet. Er worden elke dag duizenden kinderen geboren.
Achmed
Ja maar Benir, dit kind is anders.
Benir
Waarom?
Achmed
Het is een bijzonder kind.
Benir
Hoe weet je dat?
Achmed
Ik heb vannacht iemand ontmoet, Benir, die het kwam zeggen. Ongelofelijk!
Benir
Wie was dat dan?
Achmed
Ik weet het niet. Ik lag gewoon te slapen. Opeens was er een wit licht. Die gast straalde helemaal.
Leek net vuur. En een harde stem.
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Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir
Achmed
Benir

Harde stem? Wat zei die dan?
Vrede op aarde. Door een koning. Er is een koning geboren. Ik moet hem zoeken. Ik weet niet
waarom, maar ik moet, gewoon.
Een koning zoeken? Jij?
Ik moet gewoon. Ik weet niet hoe.
Hier in de Vriendschapsbuurt? Hier wonen geen koningen, man.
Toch kan het waar zijn. Er wonen hier allerlei culturen. Er is allicht een of andere koning bij. Uit een
of ander vaag land. Maar dit is niet zómaar een koning.
Wat bedoel je?
(fluisterend maar goed hoorbaar) Dit kind is de zoon van God!
Ach kom! Een zoon van God! Bedoel je Mohammed?
Benir, je had die man moeten zien! Ik beef nog, hoor.
Achmed, je bent niet goed bij je verstand.
Je kent me toch!
Joh, je moet s vaker naar de Moskee gaan. Allah hééft geen zoon.
Hoe weet jíj dat!
(pauze)
Wáár is dat kind geboren?
Hierachter ergens. Misschien in een van die garages. Of in een van die kelders onder die half ingestorte huizen. Je weet wel, je oom heeft daar ook nog even gezeten, net nadat hij hier gekomen
was. Een rare plek voor een koning, maar dat wezen zei: Zoek en je zult hem vinden.
In een kelder. Een koning. Zoon van God. Jaja.
Die man was er zó vol van. Kom, dan gaan we zoeken.
Nah, ok, als jij dat wilt.

Achmed zingt een lied
Lied
Ik heb daarnet een man ontmoet (rap, optioneel)
Ik heb daar net een man ontmoet
dat was me wat, wat was dat goed
ik keek naar hem, hij keek me aan
mijn hart ging plotseling sneller slaan
ik voelde om mij heen een arm
en werd van binnen heel erg warm
wij kleurlingen in Nederland
we blijven vreemden in dit land
we worden niet geaccepteerd
we worden meer getolereerd
we doen ook wel eens wat verkeerd
ze nemen ons niet serieus
en wij zijn dieven maar niet heus
een Marokkaan is altijd slecht
je kun ze niet vertrouwen, echt
maar we zijn allemaal op zoek
naar botersprits en peperkoek
we willen graag gelukkig zijn
wie houdt van ons om wie we zijn
is er een God die van ons houdt
die vraag die laat toch niemand koud
hoe heet Hij dan, als ik vragen mag
wie weet dat nog, vandaag de dag
heet Hij Allah of Mohammed
maar dat staat zó ver van m’n bed
of heet Hij Jezus, zoon van God
aan wie ‘k mijn leven geven mot
ik weet wel wat van de Koran
die spreekt me eigenlijk niet zo an
de Bijbel weet ik weinig van
wat zou daar in staan denk ik dan
misschien heb ik de trein gemist
ik wou dat ik de waarheid wist
ik voel me altijd zo verward
de wereld is behoorlijk hard
maar ook al zijn de mensen laf
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en wijzen ze ons steeds weer af
toch ga ik door en kies mijn pad
totdat ik weet het hoe en wat
ik heb een doel en ben niet bang
en ik blijf zoeken net zo lang
totdat ik weet waarheen ik ga
en hoe het komt dat ik besta
de man die ik net heb ontmoet
vertelde hoe ik zoeken moet
hij zei: wie zoeken wil die vindt
en wees mij naar een koningskind
dat wil ik vinden als het kan
ik ben er opgewonden van
kom mee, en neem een wijs besluit
dan gaan we samen erop uit.
SCENE 3
10:30 op scherm
Een echtpaar met een deftig accent komt op straat aanlopen
Adeline
Godert:
Adeline:
Godert:
Adeline
Godert.
Adeline
Godert
Rec.
Godert.
Rec.
Godert.
Rec.
Adeline
Rec.
Adeline
Rec.
Adeline
Rec.
Adeline
Rec.
Godert
Rec.
Adeline

Rec.
Godert
Adeline
Rec.
Wachtcom.
Godert
Wachtcom.

Zeg Godert, het ziet er hier nogal shabby uit.
Ja zeker, liefje.
Weet je zeker dat het hier moet zijn?
Volgens mijn GPS is hier de plek, Adeline. Heb je de cadeaus niet vergeten?
Nee, hoor, een gouden rammelaar, een hele exclusieve babylotion en een heerlijk geurtje voor in
bad. Zeg, daar is een politiepost. Zullen we daar even vragen?
Ik betwijfel of ze weten dat hier een kind geboren is.
We kunnen het toch vragen? Vragen staat vrij in een democratisch land.
Ze lopen naar het bureau; een receptionist zit achter de balie.
Mogen wij u iets vragen?
Gaat het om een misdrijf?
Nee, het gaat om een geboorte.
Wilt u aangifte doen? Dan moet u naar het stadskantoor.
Nee, alstublieft zeg, het is niet ons kind.
Wat wilt u dan?
Weet u waar het geboren is?
Hoe heet het kind?
Dat weten we nog niet.
Wat gaat u daar dan doen?
We gaan op kraamvisite.
En u weet niet hoe het kind heet? Hoe heten de ouders dan?
Dat weten we ook niet.
O juist. Hoe kan ik u dan helpen?
We dachten dat u misschien de naam en het adres wist.
Hoe wéét u dat dat kind geboren is?
We kregen bericht. Al een tijd terug. Zo maar een e-mail. Alsof het uit de hemel kwam. Mijn man,
die veel verstand van deze dingen heeft, zat er meteen achteraan. Hij heeft z’n personeel ook aan
het werk gezet om het via “het NET” helemaal uit te pluizen. Er zou een hele belangrijke baby geboren worden. Hier, in deze buurt.
Mevrouw, Ik zal de wachtcommandant maar even roepen.
Hij gaat weg.
Het is eigenlijk wel een curieus verhaal, Adeline. Niemand die het gelooft natuurlijk.
Het is toch de waarheid, Godert? Wat kunnen we anders doen?
De receptionist komt terug met de wachtcommandant
Dit zijn die mensen. Ik heb het verhaal verteld aan de wachtcommandant.
Dag mevrouw, dag meneer. U zoekt dus een kind?
Ja, het klinkt misschien vreemd. Maar we kregen een uitnodiging, omdat er een kind geboren zou
worden. Maar ik heb geen naam en ook geen precies adres. Alleen de Vriendschapsbuurt. Dat is
toch hier? Wat merkwaardig dat u er niets van weet…
Zeker is dat hier. Maar deze buurt is nu niet bepaald een plek waar gezinnen wonen. Het meeste is
onbewoonbaar verklaard en dichtgespijkerd. Hier moet volgend jaar een groot renovatieproject
gaan starten. Verder nog wat lege kantoorpanden en een paar verwaarloosde herenhuizen, die
door illegalen gekraakt zijn. Je houdt het niet voor mogelijk waar die zich allemaal ophouden, op
lekkende zolders en in vochtige kelders. Eigenlijk zouden we er wat aan moeten doen, maar ja,
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Godert
Wachtcom.
Adeline
Wachtcom.
Wachtcom.

vind ze maar eens. Geen capaciteit, hè. Tja, misschien moet u bij iemand daar zijn. Anders zou ik
het ook niet weten.
Goed dan. Vriendelijk bedankt voor uw advies.
Oh nog iets, mevrouw, meneer, als u het nou gevonden heeft, komt u dan nog even langs om te
zeggen waar het is. Dan kunnen we misschien dat gezinnetje een beetje ‘helpen’.
Dat is een goed idee. Wat aardig van u.
De politie is uw beste vriend.
Godert en Adeline vertrekken.
Weer zo’n kind bij die illegalen. Dat gaat maar door. Als we erachter komen waar ze wonen, kunnen we ze meteen het land uithelpen. (pauze) Ik hoop wel dat dat echtpaar hier terugkomt om het
ons te vertellen. Trouwens behoorlijk deftige lui, om nou bij die allochtonen op bezoek te gaan.
Raar hoor.

SCENE 4
13:00 op scherm
Twee blanke jongeren, Loes en Coen hangen op de stoep rond bij de tramhalte.
Loes
Coen

Rot wiskunde proefwerk ! (Gaat zitten.) Wat heb je d’raan?
Weet ik veel (Gaat ook zitten)
Er valt een stilte
Coen
Waar is Sjoerd eigenlijk?
Loes
Wat zeg je?
Coen
Heel hard. Waar is Sjoerd eigenlijk!
Sjoerd komt aanlopen. Ze begroeten elkaar.
Coen
Hé Sjoerdje, waar bleef je nou?
Sjoerd
Ik had nog een proefwerk maatschappijleer.
Iedereen lacht
Loes
Wat heb je daar nou aan?
Sjoerd
Helemaal niks!
Loes
Ik zal blij zijn als de kerstvakantie begint.
Uit het niets lopen twee jonge Marokkaanse jongens voorbij met broeken ingestopt.
Sjoerd

Ha ha, zie je! Die kleine Marokkanen dragen hun sokken ook al zo.

De groep lacht en kijkt naar de twee Marokkaantjes.
De twee merken het op en beginnen te roepen, op een vervelend toon.
Ilkaij
Ali
Coen
Loes

Wat kijk je nou?!!
Heb ik wat van je aan of zo?
Ga maar terroristje spelen met knalerwtjes.
Laat ze maar lekker voorbijlopen.

De twee jongetjes lopen stoer en met een cynische lach naar de blanke jongens toe.
Ali
Hèhè, jullie zijn wel ruig, hè?
Sjoerd
Niet zo ruig als jullie, bikkels!
De blanken lachen en schudden hun hoofd.
Ilkaaij
Tazz, ik ga me broer bellenor! En die slaat jullie helemaal in elkaar!
Coen
Ha, ha, zet hem op jonge!
De blanke groep blijft stil lachend zitten; de twee jongetjes lopen een aantal meters door en pakken een mobieltje
uit de zak en beginnen te bellen (niet te verstaan), en staan te knikken en zoeken de naam van de straat (een
bord) voor de locatie.
Ondertussen:
Loes
Coen
Sjoerd
Loes
Sjoerd

Waarom doen jullie altijd zo bot?
weet ik niet
Laat ze maar lekker….. Volgend onderwerp..
(pauze)
Wat dan?
Nou, ik heb m’n vriend Achmed gezien vanochtend, toen ik m’n kranten aan het rondbrengen was.
Hij was helemaal van slag. Had het over een koning die hierzo in een kraakpand geboren zou
worden. Vaag, eh?
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Loes
Coen
Sjoerd
Coen

Wat doet Maxima in een kraakpand?
INTEGRATIE!
Ha, ha. Nee, even serieus… Hij was er helemaal ondersteboven van. Een of andere bijzondere
boodschapper heeft hem verteld dat het kind Gods zoon is. Misschien van een illegaal stel of zo…
Ik weet het allemaal niet meer.
Inderdaad, wat hebben we nou aan een illegale koning?

SCENE 5
13:15 op scherm
Twee huisvrouwen Sien en Sjaan, sprekend met Amsterdams accent, vegen de stoep, de een droog op hooggehakte slippers met rokje en topje en opgestoken haar, de ander met een emmer sop en rubber laarzen en huishoudschort (liefst gebloemd) eventueel doekje op of krullers in ‘t haar.
Sien

Sjaan
Sien
Sjaan
Sien
Sjaan
Sien
Sjaan
Sien
Sjaan
Sien
Engel
Sien
Engel
Sjaan
Engel
Sien
Engel
Sien
Engel
Sjaan
Engel
Sjaan
Engel
Sien

Hee, Sjaan, moet je horen, zo erg. Je weet toch dat mijn Gerrit in een hotel werkt als nachtportier.
Van de week kwam daar een man en een vrouw aan de balie. Dat vrouwtje loopt op alledag. De
man van dat stel vroeg of ze een kamer konden krijge? Nou, toen zei me vent, voor hoelang, dan?
Zegt die kerel, Zeker voor één nacht. Mijn vrouw gaat n kind krijge, en we kennen hier geen mens.
Enne, zei die man, we hebben eigenlijk ook geen cent te makke. Moet je nagaan, Sjaan, ze hadden geen cent. Dus mijn vent haalt de manager en vertelt m t hele verhaal. Zegt die manager dat t
niet kan, dat mijn vent moet zeggen, dat veels te druk is door de feestdagen. Sta je dan met je
goeie gedrag, moest mijn vent wel zeggen “Het spijt me, maar er is geen plaats.”
Wat? Echt waar, da’s wel rot voor die mensen…. Maar zeg eens, Sien, waar zijn die luitjes heen
gegaan? Ik heb nog wel babykleertjes over.
Ik weet het niet, Sjaan. Het zijn vast illegalen. Mijn vent kon ze daar echt niet helpen. Misschien zijn
ze wel op de eerste hulp van het ziekenhuis terechtgekomen.
Wat n ellende voor de stakkers. Ik heb het toch zo met die asielsoekers en zo te doen.
Als ik wist waar ze waren, ging ik ze zelf hellepe.
Ach, d’r zijn zóveel van die lui. En nie alleen goeie, ook criminelen hoor en verslaafden.
Maar dat wijffie is zwanger! Dat maakt het echt wel anders, vind ik.
Daar heb jij gelijk in. Wat had jij dan gedacht?
Laten we ze gaan zoeken.
Nou, dan zoek je je scheel; dan vind je nog eerder je fiets terug.
We kennen het toch gewoon gaan vragen. (Er komt een in het wit geklede man (doktersjas) aanlopen met ehbo-koffer.) Daar komt net n dokter aan. Hallo, hallo meneer, mag ik u iets vragen?
Kan ik u helpen?
We zoeken een stelletje, een man en een vrouw en dat wijffie moet bevallen. Hep u enig idee waar
die zijn?
Wat wilt u met die mensen?
Zij dacht, dat die twee hulp nodig hebben. Misschien kenne wij wat doen.
Weet u iets meer te zeggen over die mensen?
Ik ken ze niet. Ik weet alleen dat zij, dat vrouwtje, op alledag liep.
Het kind is al geboren. Het is een heel speciaal kind. Wees maar blij!
He, wat, hoe weet jij dat? Hoezo?
(enthousiast) Dat kind zal verandering brengen. Het zal de hele wereld op zijn kop zetten. Hij zal
redding brengen voor heel veel mensen!
Hoe ken dat nou? Een kind?
Hij is eindelijk gekomen! Hij werd al lang verwacht. En als hij groot is geworden, zal hij ongelofelijke
dingen doen!
Ja, maar luister, als dat vrouwtje net bevallen is, heeft ze zeker hulp nodig. We moeten spullen
meenemen en er naartoe?
Het is hier vlak bij. Jullie vinden het zo. Als je tenminste zoekt!
Wacht even. Is ‘t een jongen of meisje? Kunt u niet iets meer vertellen?

De engel zingt een lied
Lied
Dacht je soms: God ziet het niet meer zitten?
Ik ben een engel
weet van Gods plan
Ik kan het weten
ik weet ervan
Ik woon daarboven
in het heelal
tussen de sterren
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ik kom overal
Kort na de schepping
liep alles verkeerd
de mens was vergeten
wat God hem had geleerd
Nu heerst in de wereld
de macht van het geld
en ziekte en sterven
en heel veel geweld
Dacht je soms: God ziet het niet meer zitten
Dacht je soms: nu komt het nooit meer goed
dat Hij met z’n handen in het haar zit
dat Hij niet meer weet hoe ‘t met de schepping moet
Wist je dat God alles heeft geschapen
heeft het allemaal piekfijn voor mekaar
ook al is het uit de hand gelopen
wees niet bang, de oplossing ligt klaar!
Vrouwtje of mannetje
luister nou maar
God heeft zijn plannetje
goed voor mekaar
Maak je geen zorgen
hoe alles moet
vandaag of morgen
komt alles goed
Zit je te treuren
Heb je verdriet
Dat kan gebeuren
God die het ziet
En ik zeg wacht maar
kijk wat God doet
ga maar naar Jezus
alles komt goed
Dacht je soms: God ziet het niet meer zitten
Dacht je soms: nu komt het nooit meer goed
dat Hij met z’n handen in het haar zit
dat Hij niet meer weet hoe ‘t met de schepping moet
Wist je dat God alles heeft geschapen
heeft het allemaal piekfijn voor mekaar
ook al is het uit de hand gelopen
wees niet bang, de oplossing ligt klaar!
(Refr. 1 x herhalen.)
Engel

Zoek het maar. Dan vinden jullie het wel!

De engel vertrekt.
Sien
Sjaan

Wat was dat voor een kerel? Hij begon steeds feller te schijnen, vond je nie? Kom, Sjaan, laten we
gaan! We nemen spullen mee; ik pak kleertjes.
O, Sien, ja, dan neem ik een kruik mee, nou komt ’t misschien toch nog goed.

Ze gaan samen af
SCENE 6
13:30 op scherm
De twee Marokkaanse jongetjes komen met twee oudere (Marokkanen) aanzetten. Sjoerd staat op en loopt naar
ze toe.
Sjoerd
Achmed

Ach-mèèèèèd! (ze zijn vrienden)
Sjoerdjèèèèè! Hè?: Was jíj die irritante kaaskop?
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Sjoerd
Uiteraard! En deze bikkeltjes zijn je broertjes zeker?
Achmed
Zéééker. Half broertjes, hhaha (naar de jongens) Ga naar mamma toe…
Sjoerd en Achmed geven elkaar een hand en lachen. Achmed stuurt de twee kleintjes weg en gaat samen met
Benir bij de blanken zitten.
Sjoerd
Benir
Achmed

Heb je die baby al gevonden?
(tegen Achmed) Weet die het ook al?
Ja, Benir; rustig man. Ik had net dat wezen gezien, weet je. Ik kreeg die boodschap en kon gewoon
niet meer slapen. Ik moest het aan iemand vertellen, en Sjoerd kwam ik toevallig tegen. (draait naar
Sjoerd) Maar, nee, ik weet niet waar ik zou moeten beginnen
Sjoerd
Nee, ik ook niet
Coen
(cynisch) Zoek eerst maar eens naar jullie verstand
Loes
Hmm, ik vind het wel interessant. Laten we allemaal gaan zoeken. Naar die baby, bedoel ik.
Coen
Ja? En ik dan? (wijst naar Benir) Moet ik die Mokro achternalopen?
Benir
Van mij hoeft het niet, ‘oor
De groep lacht.
Coen
Loes
Coen

(tegen Loes) Allah is toch niet hetzelfde als God?
Weet ik veel. ’t Is hún geloof.
Moeilijk, hoor, geloven. ‘k bedoel, Ik snap het niet. Met alle rotzooi in de wereld. Hoe kan er nou
een God zijn?

De blanke jongeren zingen een lied
Lied
Hoe kan er nou een God zijn die dit wil?
Iedereen denkt na
wie heeft geen boze dromen?
wat zal er nu weer komen?
alweer een ramp hierna?
Iedereen is bang
bang voor de terroristen
bang voor de extremisten
die gaan maar steeds hun gang
Ieder leest de krant
de mensen worden armer
de polen worden warmer
wat is er aan de hand?
Je ziet ’t op t.v.
tornado’s blijven komen
gaat ’t hier overstromen?
we roepen ach en wee
Hoe kan er nou een God zijn die dit wil?
Hoe kan er nou een God zijn die de aarde heeft geschapen?
Je kunt er niks van merken, ’t is zo kil
en als ik wel eens bid dan blijft ’t stil
Hoe kan er nou een God zijn die dit wil?
Je ziet ’t op de beurs
de aandelen gekelderd
het blijft onopgehelderd
al jaren in mineur.
Je ziet ’t in ’t journaal
de werkloosheid blijft groeien
de inkomens besnoeien
je hoort het duizendmaal
Je hebt ervan gehoord
een meisje is verdwenen
ze nam na school de benen
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misschien is ze vermoord
Je kijkt niet eens meer op
er vallen zoveel doden
de haat tegen de joden
steekt ook de kop weer op.
Hoe kan er nou een God zijn die dit wil?
Hoe kan er nou een God zijn die de aarde
heeft geschapen?
Je kunt er niks van merken, ’t is zo kil
en als ik ooit eens bid dan blijft ’t stil
Hoe kan er nou een God zijn die dit wil?
Ik geloof niet in een God als die dit wil
Ik geloof niet dat ‘r een God is die de aarde heeft geschapen
Je kunt niks van Hem merken, ’t is zo kil
ik bid niet meer want altijd blijft ’t stil
Ik geloof niet in een God als die dit wil.
Achmed
Sjoerd

Zijn dit niet allemaal gewoon excuses om niet in God te geloven?
weet ik niet, man.

De Marokkanen zingen een lied
Lied
Hoe zou er nou geen God kunnen bestaan?
Heb jij het niet gezien?
de schepping is zo prachtig
ik vind het leven machtig
ontgaat dat jou misschien?
Heb jij niet opgelet
dat alles zeker zin heeft
dat ieder voor een doel leeft
dus zoek, dan vind je het.
Kijk nou eens naar de mens
er zijn heel goeie onder
elk mens is zó bijzonder
God houdt van ons intens.
Je hebt niet nagedacht
de dieren en de bomen
hoe zijn die hier gekomen?
wie heeft zo’n scheppingskracht?
Hoe zou er nou géén God kunnen bestaan
want hoe zou dan in hemelsnaam de aarde zijn geschapen?
Heb jij geen notie van het grote plan
Vertel me dan eens waarom leef je dan?
Hoe zou er nou géén God kunnen bestaan?
Hoe zou er nou géén God kunnen bestaan
Hoe zou de mens in hemelsnaam dan liefde kunnen voelen
Waar komen trouw en goedheid dan vandaan?
Zijn ook geloof en hoop dan van de baan?
Hoe zou er nou géén God kunnen bestaan?
Sjoerd
Loes
Achmed
Sjoerd
Achmed

Zien is geloven, Achmed. God’s zoon, hier, ergens?
Ik wil eerst het kind zien. Dan zouden we over geloof kunnen praten
Ja, laten we samen hem gaan zoeken. Dan kunnen we zien wie er gelijk heeft.
(bedachtzaam) Ach, waarom niet?. Zou de boodschapper ook bij hem zijn? Die wil ik ook wel eens
zien.
Dán zie je meteen het licht.
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Allemaal

(door elkaar) Oké. Hierheen. Waar zou het moeten zijn? Etc.

Ze gaan samen af.
SCENE 7
14:30 op scherm
Op straat. Sien en Sjaan komen Godert en Adeline tegen. Ze lopen elkaar voorbij, maar Sien bedenkt zich en
loopt terug. Sjaan volgt haar.
Sien
Godert
Sien
Adeline
Sjaan
Godert
Sien
Godert
Sien
Godert
Sien
Adeline
Godert
Sjaan
Sien
Adeline
Sien
Adeline
Sjaan
Allen

Oh, mefrouw en meneer. Wat doet ú nou hier, as ik fragen mag?
Doen we iets verkeerd, dames?
Nee, helemáál niet. Maar deze buurt, da’s toch niks foor u.
Wat bedoelt u, is het hier gevaarlijk of zo?
Ja, dát ook. Maar u lijkt wel de weg kwijt.
Nou, we zijn de weg niet kwijt, maar we zoeken wel.
Wat zoekt u dan?
Een kind.
Een kind? Da’s sterk.
Hoe bedoelt u dat?
Wij soeken een gesinnetje, óók met een kind! Dat kind is net geboren!
Dat is wel heel merkwaardig.
We zijn allemaal op zoek. Dat is heel bijzonder!
Dat ken geen toefal sijn. Wij hebben net iemand ontmoet—tenminste eerst dacht ik van de EHBO,
maar toen was het heel anders. Straalde zo’n licht uit; ik kreeg overal kippenvel van; warm en koud
tegelijk. Klopt hè, Sien?
Hij fertelde het allemaal. Het moet een speciaal kind zijn, dat geboren is. Hoe weet ú van dat kind?
We kregen een e-mail van onbekende herkomst. Maar geen spam of virus, hoor, want we hebben
natuurlijk beveiliging.. Daar stond het in.
Da’s apart, zeg!
Het is net alsof wij op een of andere manier hier samengebracht zijn. Laten we samen op zoek
gaan naar het kind.
Da’s een goed idee. Er zit hier vast een bedoeling achter.
Prima! Laten we die kant opgaan. Ja, kom mee. Zou het daar zijn? Etc.

Ze gaan af
De tieners en/of kinderen zingen een lied
Lied
Dat kind is heel apart
(Solo)
Dat kind is heel apart
het heeft een heel groot hart
voor jou en ook voor mij
we horen er allemaal bij
Hoor, Jezus is zijn naam
Hij brengt de mensen saam
Hij daalde neer op aard
Hij vond ons alles waard
Hij weet wel wie je bent
en wil dat jij Hem kent
Hij zegt: kom nou maar gauw
Ik hou zoveel van jou
(Samen)
God is gekomen
als een klein kind
wil bij ons wonen
Hij is jouw vrind
Hij wil je troosten
geeft je weer moed
alles vernieuwen
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is wat Hij doet
(Solo)
De mensheid groeit heel hard
straks zijn er tien miljard
Wat is daarvan de zin?
God wil een groot gezin
Er is heel veel verdriet
maar weet dat God het ziet
en groter dan de pijn
zal straks de vreugde zijn.
Dat is wat God belooft
aan ieder die gelooft
dus kijk wat er gebeurt
en nu niet meer getreurd
(Samen)
God is gekomen
als een klein kind
wil bij ons wonen
Hij is jouw vrind
Hij wil je troosten
geeft je weer moed
alles vernieuwen
is wat Hij doet
(Refr. 1 x herhalen.)
SCENE 8
16:30 op scherm
Kelder. Muur omdraaien van buitenmuur met graffiti naar keldermuur met kraantje en scheuren.
Op het bed zit Maria met Jezus. Er is een oud tafeltje opzij. Maria wiegt het kind en zingt een wiegeliedje. Jozef
komt binnen met een tas.
Jozef
Maria
Jozef
Maria
Jozef
Maria
Jozef
Maria
Jozef
Maria

Ik heb wat kunnen kopen, Maria. Wat brood en melk. Er is hier een winkel vlakbij.
Gelukkig maar.
Heb je ’t warm genoeg?
Het gaat best hoor. Ik ben blij dat we toch nog een dak boven ons hoofd gevonden hebben.
Ik wou dat ik wat anders voor jou gevonden had. Maar er is niks anders.
Het is goed genoeg. God heeft voorzien. Je bent zo zorgzaam, Jozef, maar dat is God ook. Maak je
maar geen zorgen. Dit is zijn baby, zijn Zoon. Hij zal niks mis laten gaan.
Als jij en het kind het maar goed maken. Gelukkig hoeven we hier niet lang te blijven. Over een
paar dagen zou de auto weer klaar moeten zijn. Dat zei die man van de garage. Dat die het nou net
hiér moest begeven, waar we niemand kennen.
Het is ook wel een oud wrak. Ik ben allang blij dat we geen ongeluk gekregen hebben.
Of dat je in die wagen had moeten bevallen. Hier hebben we tenminste een beetje ruimte.
Ach, Jozef, al die dingen zijn niet belangrijk. Ik ben zó bij met ons kind. Ik ben zó blij dat Jezus geboren is. Dit is de mooiste tijd van ons leven.

Maria en Jozef zingen een lied
Lied
Wat ben ik blij met Jezus!
(Maria)
Iedere moeder
weet wat het is
krijgt ze een kindje
dat is niet mis
Want zo’n bevalling
kost je heel veel
maar ook veel vreugde
valt je ten deel
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Wat ben ik blij met Jezus
mijn tranen zijn voorbij
nu Jezus is geboren
met Jozef aan mijn zij
De Redder is geboren
het Licht kwam in de nacht
het kostte mij een offer
dat ik zo gaarne bracht
Wat een belofte
is ons gedaan
Ik kan het nog niet
helemaal verstaan
Dit kleine kindje
wordt een groot man
naar wie de wereld
opkijken kan
Wat ben ik blij met Jezus
mijn tranen zijn voorbij
nu Jezus is geboren
met Jozef aan mijn zij
De Redder is geboren
het Licht kwam in de nacht
het kostte mij een offer
dat ik zo gaarne bracht
(Jozef)
Ik mag een vader
zijn voor dit kind
iets wat ik haast te
wonderlijk vind
hem wil ik dienen
dat is mijn wens
wat een gedachte
God werd een mens
Wat zijn wij blij met Jezus
Hij is de mensenzoon
Hij kwam naar deze aarde
als kindje, heel gewoon
Hij wil je graag ontvangen
omdat Hij je al kent
je gaat al van Hem houden
zodra je bij Hem bent
Wie zonder God leeft
voelt zich alleen
God is een Vader
voor iedereen
Hij zond ons Jezus
die brood geeft en wijn
we hoeven nooit meer
eenzaam te zijn

(samen)
Wat zijn wij blij met Jezus
Hij is de mensenzoon
Hij kwam naar deze aarde
als kindje, heel gewoon
Hij wil je graag ontvangen
omdat Hij je al kent
je gaat al van Hem houden )
zodra je bij Hem bent
)2x
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zodra je bij Hem bent
zodra je bij Hem bent
SCENE 9
17:15 op scherm
Kelder. Er klinken echoënde stemmen.
Jozef
Maria
Jozef

Hoor jij ook iets, Maria?
Ja, daar zijn mensen.
(beetje ongerust) Wie zou dát kunnen zijn?

Sien en Sjaan, Godert en Adeline komen binnen. Sjaan heeft een grote stapel babykleertjes bij zich. Adeline een
tas.
Godert
Adeline
Godert
Jozef
Adeline
Jozef
Godert
Jozef
Godert
Jozef
Adeline
Jozef
Sjaan
Sien
Sjaan
Sien
Godert

Adeline
Godert
Adeline
Maria
Sien
Sjaan
Sien
Sjaan

Ik zie daar een licht. Hier moet het zijn!
Ja, het is vast hier!
Dag meneer, dag mevrouw. Is hier het kind geboren?
Jazeker. Dit is een verassing. Komt u maar verder.
We hadden het bijna opgegeven. We komen van ver. En we hebben de hele dag al gezocht.
Hier is het kind.
Gefeliciteerd! God zij dank! Ik dacht dat wij jullie nooit zouden vinden.
He? Hoezo vinden? Wij waren ook niet van plan het kindje hier te krijgen.
We zijn door middel van een heel aparte e-mail en veel zoeken op het net deze kant uitgestuurd.
We komen uit het oosten van het land.
Nou, wij zijn blij verrast dat jullie er zijn. (kijkt naar iedereen) Jullie zijn allemaal welkom.
Wat een gaaf kindje! Hij heeft iets bijzonders.
Dit is Maria, ik ben Jozef. En het kind heet Jezus.
(druk) Allemachtig! Dat we hier zijn! Wat ‘n mooi kereltje! (Zucht; wordt rustiger) Wat kijkt ie nu al
wijs uit z’n oogjes, net alsof hij mij helemaal begrijpt. Wonderlijk. Ik word hier helemaal stil
van…Vrede.
Ik ken m’n oge niet geloven. Wat een kind!
Ja nou! Seg Sien, wat zei die gast in het wit ook al weer over dat kind. Dat Hij de wereld zou veranderen. Nou, dat kan ik geloven!
Je voelt ’t gewoon. Wat een belefenis, wat ‘n moment!
Oh ja, we hebben ook nog wat cadeaus meegenomen. Adeline is gaan shoppen, en als die gaat
shoppen, nou nou, dan weet je nooit waar ze mee thuis komt. Kom eens Adeline. Laat eens zien
wat we meegenomen hebben. Een gouden rammelaar. Misschien hadden we beter een kacheltje
mee kunnen nemen, maar dat wisten we niet.
En we hebben een hele lekkere lotion meegenomen en nog wat handige dingetjes.
Een bijzondere baby. Een vredeskind? Nou, Hij heeft nu al mensen samengebracht. Kijk naar ons
(wijst). Als dit van God is, dan vind Ik hem een goede God.
Zeer zeker
Kom maar naderbij. Jezus wil jullie ontmoeten.
Kenne wij wat voor u doen?
Salle we wat deketjes gaan hale?
En schone kleertjes hebben we al bij ons.
We hebben nog wel een elektrieke kachel thuis. ’t Is hier kil. (hoort jongeren aankomen) O, jullie
krijge misschien nog meer bezoek. We make effe plaats.
(Sjaan laat per ongeluk de stapel babykleertjes vallen vóór Maria met het kind. Ze bukt zich en begint de kleertjes op te rapen en te vouwen, samen met Adeline..
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SCENE 10
17:30 op scherm
Loes
Coen
Sjoerd
Sjoerd
Loes
Sjoerd
Sjoerd
Coen
Loes
Jozef
Maria
Sjoerd
Coen
Loes
Sjoerd
Maria
coen
Maria
Loes
Sjoerd
Jozef
Achmed
Jozef
Benir
Jozef
Benir
Jozef
Benir
Jozef
Benir
Achmed
Benir
Jozef
Achmed
Maria

Kelder. Sjoerd, Loes en Coen komen er stoeiend aan. Ze beginnen luid te spreken.
Kijk eens jongens, zie je wel. Dat licht daar, zie je? Er zitten daar mensen, volgens mij. Er zou hier
toch geen baby kunnen zijn?
Hier? Nee. Dit is allemaal onbewoonbaar. Je mag hier niet eens wonen.
Hou jij je mond nu eens even. Ik hoor wat. Kom, we gaan eens kijken.
Ze komen naderbij, een beetje onzeker, maar met bravoure.
Wat is dat hier allemaal? Wat doen zij daar?
Zien jullie nou ergens een baby hier?
Kom op, kijken maar.
Ze lopen stoer naar voren. Er valt ineens een stilte. Niemand zegt iets gedurende zekere tijd. De
anderen gaan opzij zodat ze de baby zien.
Nee maar….!
Ze spreken zachtjes
Sssorry, mevrouw, als we gestoord hebben.
Zo hadden we het niet bedoeld.
Je bent welkom. Hier is de baby. Kijk, hij weet dat jullie er zijn.
Hij houdt ook van jullie.
Da’s heftig, zeg! Hebben we hem wakker gemaakt, mevrouw? Moet je hem zien kijken! Nog nooit
een baby zo zien kijken. Achmed had gelijk. Hij had helemaal gelijk.
Wie had dit nou verwacht?
Dit is wel heel bijzonder!
Volgens Achmed moest dit een koningskind zijn. Maar, ik snap het niet. Zijn jullie dan van een koningshuis?
Wij niet, maar Hij is de zoon van de heerser van het heelal. God heeft Hem door ons aan de wereld
geschonken.
Dus ook voor ons.
Hij komt vrede brengen. Ook voor jullie.
Vrede. Deze wereld heeft dat hard nodig.
Het is wat.
Kijk, er komt nog meer bezoek!
Ze staan in verwondering te kijken of gaan bij het kind zitten. Achmed en Benir komen voorzichtig
aan.
(respectvol) Storen wij niet?
Kom er gerust bij.
Achmed zei dat er …. Misschien …..
Wie is Achmed?
Hij is Achmed.
Hoe heet jij?
Ik ben Benir.
En wat zei Achmed?
Hij zag een man in het wit.
Geen normale man, hoor. (stotterend) een stralend wezen was het. Het was nog donker vanochtend. Dan een fel licht. Hij … hhad … hhet …over…. vrede op aarde. En zoeken. Ik moest zoeken.
eeen kkoning.
is dit nou het kind waar het wezen over sprak?
Hij heet Jezus.
Dat zei die! Hij zou Jezus heten. (voorzichtig) Maar is dit dan de zoon van God?
Kom maar hier, dan merk je het vanzelf.

Ze naderen Maria met het kind. Achmed gaat naar het wieg. Kijkt, aait het wangetje en valt op z’n knieën en buigt
diep (op z’n moslims). Benir kijkt naar Achmed met z’n mond open. Kijkt dan naar het kind en volgt Achmeds
voorbeeld
Bij het begin van het muziek, gaat Jozef de twee ophalen. Dan komt de engel binnen met de politiemensen aan
de hand, wijst op de baby; dan komen de kinderen erbij om mee te zingen.
Lied
Een kind is nu geboren
(Solist)
Een kind is nu geboren
in ’t midden van de nacht
Hij kwam om ’t licht te brengen
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de Morgenster vol pracht
(Andere solist)
Hij kwam om te bevrijden
wat mensen hield geboeid
Hoe meer wij Jezus volgen
hoe meer de liefde groeit
(Derde solist)
Het licht begon te schijnen
in diepe duisternis
De lichtstraal wordt steeds feller
nu ’t bijna ochtend is
(Vierde solist)
Het kind is nu geboren
God daalde op aarde neer
Je zult nog van Hem horen
Want eenmaal keert Hij weer
(1 x herhalen door iedereen)
(Laatste couplet 1 x herhalen.)
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