
 

KERSTVERHAAL 

 
Het kerstverhaal opnieuw verteld door Wilbert Friederichs 

met muziek van Jetse Bremer 

 

In opdracht van het Cantoraat van de St. Jan in Den Bosch 

 

 

 

 

1. Tweeduizend jaar geleden 

2.  Wie weet een plek 

3. Jozefs klacht 

4. Geboren in een stal 

5. Maria's wiegenlied 

6. Hulp van de herder 

7. Een nieuwe ster 
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Tweeduizend jaar geleden 
 

Kom ga zitten, luister allemaal. 

We vertellen u bijzonderheden 

van een heel opmerkelijk verhaal. 

Het was wel tweeduizend jaar geleden 

meer dan tweeduizend jaar geleden. 

 

Hoor hoe ’t in Judea is gegaan.  

We vertellen het niet zonder reden 

want je hebt er ook vandaag iets aan, 

al was het tweeduizend jaar geleden, 

meer dan tweeduizend jaar geleden. 

 

De geschiedenis begint 

met een heel bijzonder kind 

daarom zijn we bij elkaar 

al tweeduizend jaar –  

meer dan tweeduizend jaar! 

 

 

 

Wie weet een plek 
 

Wie weet een plek, wie vindt er 

in deze barre tijd, 

zo midden in de winter, 

een kamer met ontbijt? 

 

Ze zijn vandaag uit Nazareth gekomen. 

Dat wou de keizer in het verre Rome. 

 

Ze voelen zich verstoten 

want nergens is een bed. 

De deuren zijn gesloten 

de kamers zijn bezet. 

 

Ze reisden wel een week, of nog veel langer. 

Maria is zo moe, want ze is zwanger. 

 

Na alle boze nee’s is 

haar man ten einde raad. 

Want moet de kleine Jezus 

straks kou lijden op straat? 
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Jozefs klacht 
 

Hoort niemand mijn stem 

in Betlehem? 

 

Heeft niemand hier voor ons een bed? 

Ach was ik maar in Nazareth. 

 

We doen niets fouts, we doen niets kwaads 

waarom is er voor ons geen plaats? 

 

Hoort niemand mijn stem 

in Betlehem? 

 

Straks krijgt Maria hier een kind 

dat huilt van pijn en kou en wind. 

 

Ze laten ons hier zomaar staan. 

Wat doen ze kleine Jezus aan? 

 

Hoort niemand mijn stem 

in Betlehem? 

 

 

 

Geboren in de stal 
 

Maar dan: kom gauw, 

zo zegt hij tot zijn vrouw, 

en neemt haar dan voorzichtig bij de arm. 

 

Hij weet het al, 

daar is een oude stal, 

niet sjiek en niet modern, maar lekker warm. 

 

Er is al een ezel, er woont al een os, 

er is plaats voor wel zeventien schapen. 

Dus Josef maakt doodmoe de rugzakken los; 

hier kunnen ze eventjes slapen. 

 

En onverwacht, 

haast midden in de nacht, 

dan wordt de hemel licht als nooit tevoren. 

 

Daar is het kind, 

een nieuwe tijd begint, 

want daar wordt Jezus in de stal geboren. 
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En onverwacht, 

haast midden in de nacht, 

dan wordt de hemel licht als nooit tevoren. 

 

Daar is het kind, 

een nieuwe tijd begint, 

want daar wordt Jezus in de stal geboren. 

 

Dan blazen ze zachtjes, de ezel en os 

en alle aanwezige schapen. 

Het kindje wordt warm en dan krijgt het een blos 

zo kan het tenminste gaan slapen. 

 

 

Maria's wiegenlied 
 

Slaap maar kindje, 

je mama vindt je 

zo lief en zacht. 

 

Slaap maar kleintje. 

De maan beschijnt je 

en papa houdt de wacht. 

 

Denk niet aan wat moet komen 

wat komen moet is zwaar. 

Ooit wordt het moeilijk maar… 

nu mag je nog dromen. 

. 

Slaap maar kindje, 

je mama vindt je 

zo lief en zacht. 

 

Slaap maar kleintje. 

De maan beschijnt je 

en papa houdt de wacht. 

 

 

Hulp van de herder 
 

Maar waar legt moeder hem dan neer? 

Ze hebben rondgekeken: 

er is geen wieg of deken. 

Ze zoeken nog een keer, 

ze weten het niet meer. 
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Dan komt een oude herder, 

de herder van de stal, 

die vraagt of hij hen verder, 

wat verder helpen zal. 

 

De herder zegt: "We doen het zo: 

U hoeft niet meer te zoeken, 

hier, wikkel hem in doeken 

en leg hem in het stro; 

de voederbak met stro." 

 

Dat zegt de oude herder 

de herder in de nacht. 

Dan gaat hij weer eens verder 

en Jezus sluimert zacht. 

 

 

Een nieuwe ster 
 

En boven de stal in het donker 

verschijnt een nieuwe ster. 

Met schitterend, hemels geflonker 

je ziet het van heel ver: 

Jezus is geboren. 

 

De herdertjes gaan met hun dieren 

vanuit het zwarte veld 

naar 't kindje om samen te vieren 

wat hun net is verteld:  

Jezus is geboren. 

 

En zelfs drie belangrijke wijzen 

verschijnen op een keer. 

Ze komen na heel lange reizen 

en knielen bij hem neer: 

Jezus is geboren, 

Jezus is geboren! 

  

 

 

 

 


